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Ontdek nu de noviteiten voor 2018
Wij willen de badkamer altijd maar mooier maken met de nieuwste en meest 
innovatieve sanitair producten. Daarom staan de creatieve ontwikkelingen 
bij Sanibell nooit stil. Altijd op zoek naar  moderne materialen, innovatieve 
toepassingenmodellen en spannende kleuren. Onze klanten verwachten 
ook dat we deze hoogwaardige badkamermeubelen uit voorraad leveren 
voor een goede prijs. Inclusief een optimale service aan onze partners, de 
wederverkopers en de uiteindelijke consument.Dus laat u verrassen en lees 
gauw verder…

Bliss E’viva. Lang leve de badka-
mer met de oneindige mogelijk-
heden.

INK badmeubelen nu ook 
met een houten keerlijst en 
45 graden mat zwart

Hele ruime INK badmeubelen 
met een push-to-open 
ladesysteem.

Een nieuw sieraad voor 
de onderkast

De United wastafel. Het nieuwe lid 
van de INK familie.

De nieuwe INK Faktor. Modern en 
vertrouwd. 

INK UFO. Prachtig porselein en 
stevig staal.

INK Spiegeltje, spiegeltje…..

INK verlichting.
Goed uitgelicht.

De nieuwe INK fonteintjes geven een 
groots optreden voor het
kleinste kamertje
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BLISS
E’viva

Met de nieuwste Bliss E’viva Collectie maakt u de badkamer 
helemaal naar wens en op maat. Tot op de millimeter. 
Het superstrakke en duurzame basismateriaal van Solid 
Surface geeft u deze mogelijkheden. Met keuze uit twee 
typen waskommen die naar wens geïntegreerd kunnen 
worden in de extra lange wastafelplateaus. In combinatie 
met de verschillende maten en kleuren onderkasten krijgt 
u de volledige vrijheid om de badkamer helemaal naar 
eigen inzicht in te richten. De spiegels, spiegelkasten, 
de verlichting en de bijpassende hoge kasten maken 
het plaatje compleet. Uw eigen creativiteit of dat van uw 
(binnenhuis) architect maakt het echt helemaal af. 

Lang leve de badkamer
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Opties Extra’s

5 - 500 cm

Vrijhangend 

Kraangat  ½ - Ø35 Vensterbank

Vloerdorpel 

Wc front paneel

Met front en/of zij skirts 

Overloop Bad frontpaneel

Spatwaterwand

Planchet

Hoogte                                                   
10          15        20        (op maat)

Handdoekhouder

Zeepdispenser 

Prullenbak

Elektro contactdoos en/of schakelaar

Ledverlichting (onderbouw) 

5 - 65 cm

50 60 28 28 

8 11 

2 typen 

waskommen

Positie waskom:
Onderbouw

Opbouw
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De INK onderkasten collectie wordt steeds verder uitgebreid. Zo hebben 
we gekozen voor zwart lak (greeploos 45 graden) en onderkasten met een 
houten keerlijst: houtskool eiken, noten, naturel eiken en greige eiken (een 
combi van grijs en beige). 

Het kan verkeren. Het kan veranderen… de greeploze badkamermeubelen 
met een aluminium keerlijst en 1 of 2 laden krijgen ook een update. Of beter 
gezegd een aanvulling in de 45 cm collectie. U vraagt en wij draaien, sorry… 
keren. 

Het kan verkeren … 
met een houten keerlijst.

Nieuwe kleuren, nieuwe kansen 
voor de INK 40 en 45 series.8
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GREEPLOOS 45 GRADEN - 40 EN 45 CM DIEP

HOUTEN KEERLIJST - 40 EN 45 CM DIEP

Mat zwart lak

Houtskool eiken

Noten

Naturel eiken

Greige eiken
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Sanibell introduceert het badmeubel met méér opberg-
ruimte. Ruim 20% méér opbergruimte. We zijn er in ge-
slaagd een meubel te ontwikkelen dat geen afbreuk doet 
aan de minimalistische vormgeving zoals je dat gewend 
bent bij de andere INK badmeubelen.

INK PUSH-TO-OPEN 45 
met meer opbergruimte
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Dé productinnovatie 
voor 2018.
Vorm, functie en design zijn in 
evenwicht. Maar dat is niet het 
enige wat we hebben toegevoegd. 
Meer kwaliteit in de vorm van 
een revolutionair Push-to-open 
ladensysteem van Blum. 
Dit ladensysteem is van Duitse 
kwaliteit en het bedieningsgemak 
is zeer comfortabel en 
gebruiksvriendelijk te noemen.
Heb je je handen vol of net 
ingezeept, dan bedien je de laden 
gewoon met je knie, voet of bil. 
Soepel open, soepel dicht. 
Grijpen wordt duwen.
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Onderkast van 65 cm hoog 
en daardoor 20% meer 
opbergruimte!
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HOOGGLANS WIT

MAT WIT

MAT ZWART

NOTEN

KOPER EIKEN

HOUTSKOOL EIKEN

Colorpanels met 30 dagen
stijlgarantie 
Kies nu je kleur met stijlgarantie. Bevalt de kleur niet? Valt de kleur tegen of kleuren de 
tegels toch niet bij het meubel zoals je dit had bedacht. Binnen 30 dagen heb je de kans om je 
Colorpanels® tegen een gereduceerd tarief om te wisselen voor een andere beschikbare kleur. 
De voorwaarden worden binnekort uitgebreid toegelicht op onze website: 
www.inkbadkamermeubelen.nl

LAKKLEUREN DECORKLEUREN
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De nieuwe stalen greep voor de INK 
onderkasten is strak, maar ook subtiel. Of 
geraffineerd… of helder van lijn. Hoe je het 
ook wilt noemen, ze zijn gewoon mooi. Een 
sieraad voor je meubel.
Verkrijgbaar in mat zwart of RVS 
geborsteld en passend op de onderkasten 
van 60, 70, 100 en 120 cm breed en alle 
hoge- en halfhoge kasten. Ook op de UFO 
onderkast staat de greep geweldig.

Een nieuw sieraad voor de onderkast

Mat zwart RVS Geborsteld

15
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45 | FERRO
16INK

Noten

Houtskool eiken
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INK Ferro, 
helemaal van nu
De INK onderkasten krijgen 
een metalen uitbreiding. 
Een accessoire waarmee je 
je badkamer een moderne 
upgrade geeft. Helemaal 
van nu. Metaal in ons 
interieur is een blijvertje. 
En dus ook in de badkamer. 
We hebben gekozen voor de 
45 cm diepe variant uit de 
INK collectie. Het metalen 
frame is duurzaam gelakt 
in mat zwart poedercoat.
Je kan nu lekker gaan 
combineren met metaal, 
porselein, polystone, 
hout en lak. Maak eerst 
een keuze uit de 45 
cm wastafelcollectie 
(Urban, Unlimited, 
Tablet, Momento of de 
nieuwe United). Met een 
afdekplateau komen ook 
de INK opbouwkommen in 
aanmerking.

De INK Ferro is te 
combineren met alle 
onderkasten van 45 cm 
diep. Helemaal geweldig! 
En heerlijk die handdoeken 
op grijphoogte.
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45 | UNITED

GLANS 
WIT

UNITED. Het nieuwe lid van de INK 
keramiek familie.
De UNIT en UNLIMITED wastafels krijgen er een broertje bij. 
En we noemen hem UNITED. De UNITED is verkrijgbaar in vier 
prachtige porseleinen kleuruitvoeringen (glans wit, mat wit, mat 
basento, mat zwart), met verzonken plug en verborgen overloop.

Ideaal te combineren met alle INK onderkasten: 45˚ greeploos, alu 
keerlijst, houten keerlijst en onderkasten met greep.
18
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45 | UNITED

MAT
WIT

GLANS 
WIT

MAT
BASENTO

MAT
ZWART
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De INK Faktor, een moderne en 
ruime polystone wastafel op 80, 
100, 120, 140 of 160 cm breed 
en verkrijgbaar in 2 kleuren 
laat zich goed combineren met 
het nieuwste INK push-to-open 
badkamermeubel.

20De nieuwe INK Faktor 45. Modern en vertrouwd. 

80 CM

100 CM

120 CM

140 CM

160 CM
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De nieuwe INK Faktor 45. Modern en vertrouwd. 
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48 | UFO
UNBELIEVABLE FASCINATING OBJECT

80, 100 en 120 cm
met enkele wasbak links of rechts

120 cm met dubbele wasbak

22
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80, 100 en 120 cm
met enkele wasbak links of rechts

120 cm met dubbele wasbak

Wij hebben de zomer niet gebruikt om het luchtruim af te speuren naar 
Ufo’s.  Sanibell heeft de zomer gebruikt om bij hun Italiaanse vrienden 
te zoeken naar het prachtige porselein waar zij zo om bekend staan. 
We hebben een UFO van porselein gevonden en dit samengevoegd 
met een compleet nieuwe serie onderkasten en metalen frames. We 
kunnen best zeggen dat we enorm trots zijn op het resultaat. Deze 
nieuwe serie – met een unieke dieptemaat van 48 cm - vormt binnen 
het INK assortiment een eigen collectie.

De porseleinen ‘Ceramics of Italy’ UFO (Unbelievable Fascinating 
Object) wastafels zijn adembenemend mooi. Kenners van het product 
porselein zijn ook onder de indruk van de ranke en slanke uitvoering 
van dit gebakken designobject. De onderkasten en frames zijn 
ontwikkeld door Sanibell volgens het principe van het ‘Dutch Design’. 
Zonder overbodige poespas, zoals je dat gewend bent van de INK 
collectie. Een goede symbiose dus.
De INK UFO heeft voor elke moderne badkamer een passend model. 
Hoe modern of extravagant wil je het hebben…

INK UFO, SLANK EN SCHITTEREND

48 cm



24

kraanpositie 
links of rechts

ru im planchet 

verplaatsbare
spiegel

prachtig porselein

machtig metaal in 
zwart poedercoat ruimtelijk & transparant

48 | UFO
PRACHTIG PORSELEIN EN STEVIG STAAL
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verplaatsbare
spiegel

ru imtelijk & transparant

met of zonder
kraangaten

4 breedte maten
48 - 80 - 100 - 120 cm

lekker
veel werkruimte

ruime onderkasten 
(één lade) van 45 cm 
hoog

De INK UFO onderkasten met een enkele lade zijn 
verkrijgbaar in 4 breedtematen en 4 kleuren en 
onder andere te combineren met de bestaande 
serie INK spiegelkasten en (half)hoge kasten. 
Want aan opbergruimte hoef je geen gebrek te 
hebben. 

2

strakke stalen greep
in mat zwart lak of 
geborsteld rvs

Mat zwart Houtskool eiken

Koper eiken Noten



26

Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand

Je kan geen interieur magazine 
meer openslaan of je ziet ze 
afgebeeld. De ronde spiegel. 
Erg leuk in combinatie met 
bijvoorbeeld het metalen frame. 
Je moet er wel de ruimte voor 
hebben. De ronde spiegels zijn 
verkrijgbaar in twee maten rond 
70 en rond 100, met ledverlichting 
en sensorschakelaar Nee, we zijn geen Gothic 

aanhanger geworden, maar wel 
erg enthousiast over de nieuwe 
zwarte spiegel (met gekleurd 
rookglas). Ze zeggen dat je er nog 
knapper door lijkt. Dat lijkt mij 
mooi meegenomen. Verkrijgbaar 
met verlichting, verwarming en 
sensorschakelaar.
In 9 breedtematen en 80 cm hoog. 

Ø 70 en Ø 100 cm

60 - 70 - 80 - 90 - 100 
120 - 140 - 160 - 180 cm

26 27
In twee uitvoeringen 
beschikabaar met of zonder 
indirecte LED 
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We’ve got ‘m
Nieuwe led verlichting, op die ontwikkeling zaten we al enige tijd te 
broeden. We wilden een nieuwe led verlichting die de ruimte verlicht 
of je spiegelbeeld. Een hybride versie dus. Hij moest aan best wel wat 
voorwaarden voldoen. En passen in het INK spiegel en spiegelkasten 
assortiment. Lekker modern en strak. In zwart aluminium gecombineerd 
met plexiglas. Verkrijgbaar in 9 breedtematen en natuurlijk IP44.

60 - 70 - 80 - 90 -100 - 120 - 140 - 160 - 180 cm

Goed uitgelicht.
een nieuwe opbouw LED 
spiegelverlichting in zwart, 
30 cm breed en uiteraard IP44.

Verticaal/gezichtsverlichting Horizontaal/ruimte- en gezichtsverlichting

tbv spiegel tbv spiegelkast tbv spiegel tbv spiegelkast
60 - 70 - 80 - 90 - 100 
120 - 140 - 160 - 180 cm

27
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New York, New York…Superleuk een 
echte wolkenkrabber in je toilet. Een 
Skyscraper die gezien mag worden. Dit 
mooie kolomvormige fontein met de 
handige handdoekhouder is een leuk 
klein wastafeltje die past in elke kleine 
ruimte. Midden op de muur of in een 
hoek. Het kan allemaal.

Formaat: 20 x 20 x 30 cm
Materiaal: Polystone mat wit/glans wit
Inclusief: Verzonken plug in dezelfde 
kleur als fontein

SKYSCRAPER28
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Groots optreden voor 
het kleinste kamertje
Het kleinste kamertje is geen ondergeschoven kindje 
meer. We hebben tegenwoordig meer keuze dan ooit. En 
dan niet de eerste de beste…

De Jazz XS met stalen frame biedt 
ook nog eens ruimte voor je eigen 
creativiteit. We hebben al resultaten 
gezien met inlays van wand- of 
vloertegels. We zijn benieuwd wat jij 
durft…

Formaat: frame 36x20x5 cm model links 
of rechts
Kleur frame: glans wit, mat zwart of 
RVS geborsteld
Formaat: kom Ø20 cm
Kleur kom: glans wit, mat wit, quartz 
beton, grijs en zwart
De inlayplateau’s zijn verkrijgbaar in 
alle hout-, lak- en quartzkleuren van het 
INK assortiment

JAZZ XS

De Vice fontein is ook nieuw. Het vierkante fonteintje 
met de scherpe belijning en het volwassen uiterlijk. 
Polystone op zijn mooist! 

Formaat: 27 x 27 x 9 cm
Materiaal: Polystone mat wit/glans wit
Inclusief: Verzonken plug in dezelfde kleur als fontein

VICE
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VICE

VERSUS

CONTRA

De INK fontein
frames zijn klein 
maar fijn

40 x 22 x 10 cm

36 x 18 x 9 cm

27 x 27 x 9 cm
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