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INK® is een geregistreerd merk van Sanibell BV.

www.inkbadkamermeubelen.nl

Sanibell ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert badkamermeubelen 
en wastafels in eigen beheer voor de sanitairmarkt in de Benelux.
Het complete assortiment is uit voorraad leverbaar. 

Productontwikkeling, kwaliteit, innovatiekracht  en de 
snelle leveringen zijn de hoekstenen van het succes van de 
onderneming. Onze bedrijfsstrategie is namelijk gebaseerd op 
kwaliteit, betrouwbaarheid, service en voorraad. Door onszelf en 
onze producten constant te verbeteren zijn we uitgegroeid tot een 
van de belangrijke leveranciers in Nederland en een speler van 
formaat in de omringende landen. Wij streven ernaar om onze 
klanten telkens weer te verrassen met functionele en creatieve 
producten die blijven inspireren.

Contact
Sanibell BV
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

t. +31 (0) 186 657 347 

www.sanibell.nl
info@sanibell.nl

www.sanibell.be
info@sanibell.be

De porseleinen wastafels van INK®  zijn voorzien van een 
‘Ceramics of Italy’-logo. Dit logo is speciaal ontwikkeld door 
de Italiaanse overheid om de authenticiteit van het Italiaanse
porselein te waarborgen. 

Alle getoonde kranen zijn ter beschikking gesteld door 
www.hotbath.nl

Alle maten in deze catalogus zijn aangegeven in centimeters. 
De in deze catalogus afgebeelde kleuren en foto’s geven een 
indicatie van de werkelijkheid. Een afwijking is mogelijk.
Kleurstalen kunt u bekijken bij de INK® -dealers. Alle overige 
gegevens in deze catalogus zijn met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid bijeengebracht en gecontroleerd. Voor eventuele 
fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. In het belang van vernieuwingen en 
verbeteringen behouden wij het recht voor wijzigingen in producten 
aan te brengen. 

©Sanibell 2017

2017.1
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Design is thinking made visual

Het nieuwe INK® inspiratie-magazine 2017 is tot de 
nok toe gevuld met nieuwe INK® badkamermeubelen 
die u zullen inspireren over de inrichting van uw nieuwe 
badkamer. De nieuwe INK® collectie is het visuele en 
tastbare bewijs van goed doordachte ideeën en 
innovatieve technieken. 

INK® staat voor kwaliteit, persoonlijkheid en creativiteit 
op gebied van badkamermeubelen. Bijzondere materialen 
worden gecombineerd met de nieuwste kleuren en trends. 
Hierdoor komen eigenzinnige ontwerpen samen, speciaal 
bedacht en ontwikkeld voor uw nieuwe badkamer.

Belangrijk voor INK® is dat naast een bijzonder design, 
de badkamermeubelen ook een hoogwaardige kwaliteit 
en functionaliteit hebben. Alle onderkasten zijn daarom 
standaard uitgerust met  kwalitatieve softclosing 
ladensystemen. De porseleinen wastafels zijn voorzien van 
het originele ‘Ceramics of Italy’ logo. Een door de Italiaanse 
overheid ontwikkeld keurmerk om de authenticiteit van het 
Italiaans porselein te waarborgen. Eigenlijk hebben we alle 
onderdelen van het meubel kritisch beoordeeld en met zorg 
samengesteld. Wij vinden het namelijk van het grootste 
belang om u  een topkwaliteit te kunnen bieden.

In dit magazine krijgt u een volledig overzicht van al onze 
mogelijkheden en combinaties. Daarnaast proberen wij u 
een indruk te geven hoe wij werken en wat voor kwaliteit 
wij bieden; INK® bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt namelijk 
alle producten volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot 
realisatie. Het totaalproces van de ontwikkeling van het 
badkamermeubel gebeurt met passie voor vormgeving en 
toegepaste functionaliteit. De INK® collectie is het tast-
bare bewijs van goed doordachte ideeën en innovatieve 
technieken. INK® badkamermeubelen zijn uit voorraad 
leverbaar. Indien gewenst kan uw badkamermeubel binnen 
24 uur door heel Nederland geleverd worden. Wij herkennen 
dat gevoel... als de keuze is gemaakt dan wilt u het nieuwe 
meubel ook snel hebben. Met de INK® collectie van 
Sanibell gaat dat zeker lukken.

Wij wensen u veel badkamerplezier toe!
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Deze catalogus is ingedeeld in dieptematen en heeft tot 
doel u een duidelijk overzicht te geven van het complete 
assortiment INK® badkamermeubelen.
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Alle INK® porseleinen wastafels zijn een eigen 
ontwerp en met vakmanschap gemaakt in Italië. 
De porseleinen wastafels van INK® zijn voorzien 
van een ‘Ceramics of Italy’-logo. Dit keurmerk 
is ontwikkeld door de Italiaanse overheid om 
de authenticiteit van het Italiaanse porselein te 
waarborgen. 

        Italiaanse 
authenticiteit

INK® is ingesteld op de 24-uurs economie. De volledige collectie is dan ook compleet uit voorraad leverbaar. Met ruim 
5.000 unieke combinatie mogelijkheden heeft het INK® programma een zeer uitgebreid assortiment. Heeft u de keuze 
gemaakt? Dan kan elke gewenste combinatie, iedere kleur en maat, binnen 24 uur door heel Nederland bij u geleverd 
worden. Zo kunt u nog sneller van uw nieuwe badkamermeubel genieten! 

Ruim 5.000 unieke combinaties 
uit voorraad leverbaar

Design is thinking made visual
De nieuwe INK® collectie is het visuele en tastbare bewijs van goed door-
dachte ideeën en innovatieve technieken. INK® staat voor kwaliteit, per-
soonlijkheid en creativiteit op gebied van badkamermeubelen. Bijzondere 
materialen worden gecombineerd met de nieuwste kleuren en trends. 
Hierdoor komen eigenzinnige ontwerpen samen, speciaal bedacht en 
ontwikkeld voor de moderne badkamer.
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INK® staat voor kwaliteit, persoonlijkheid en 
creativiteit op gebied van badkamermeubelen. 
Bijzondere materialen worden gecombineerd 
met de nieuwste kleuren en trends. Hierdoor 
komen eigenzinnige ontwerpen samen, 
speciaal ontwikkeld voor de moderne bad-
kamer.  Een voorbeeld van de toegepaste 
materialen is het nieuwe, innovatieve quartz, 
een natuurlijk materiaal dat zeer onderhouds-
vriendelijk is. Met de kleuren zwart en grijs 
krijgt de wastafel meteen een stoer, industrieel 
uiterlijk. Gecombineerd met de moderne 
strakke vormgeving is de quartz wastafel 
een plaatje in de badkamer. 

INK® ontwikkelt badkamermeubelen vanuit de wensen van 
de consument en houdt rekening met het formaat van 
de gemiddelde badkamer. Naast de uitgesproken smaak in 
de kleurstellingen en de vormgeving wil de consument ook 
functionaliteit en een degelijke kwaliteit. INK® geeft gehoor aan 
dit eisenpakket en presenteert mooi ontwikkelde badkamer-
meubelen en wastafels op een manier die net even anders is 
dan de reguliere badkamermeubelen. INK® wordt met passie 
ontworpen en ontwikkeld in eigen huis en daar zijn we trots op!

Met een eigen designafdeling in huis, bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt INK® alle producten volledig in eigen beheer. 
Van ontwerp tot finale realisatie. Alle wastafels zijn eigen unieke ontwerpen, exclusief verkrijgbaar bij INK®. Ook de 
samenstelling van kleur en materiaal gebeurt in eigen beheer, waardoor de exclusiviteit van de producten gewaarborgd 
wordt. Alle ontwikkelingen gebeuren met passie voor vormgeving en toegepaste functionaliteit. De nieuwe INK® 
collectie is het tastbare bewijs van goed doordachte ideeen en innovatieve technieken. 

        Italiaanse 
authenticiteit

Oog voor 
ruimtelijke
toepasbaarheid

Innovatieve
materialen

Eigen unieke
ontwerpen, kleuren en concepten

Sommigen wastafels zijn inmiddels al bijna 10 jaar een groot succes. 
Toch blijven we bij INK door innoveren. Zo zit de Momento wastafel 
al sinds 2007 in het INK programma. In 2015 heeft deze vertrouwde 
wastafel een restyle gekregen;  met een nog strakkere belijning, een 
diepere bak en een groter bereik aan breedtematen. Hierdoor is de 
wastafel weer helemaal klaar voor de toekomst.

Klaar voor  
de toekomst

 
Nieuwsgierig? Ga naar onze website. Hier vindt u de uitgebreide 
informatie per product of kunt u inspiratie opdoen in het lookbook. 
Snel een kijkje nemen dus!

www.inkbadkamermeubelen.nl

Nog meer inspiratie!



8

DOCK
Wastafel Dock polystone glans wit, 80 x 40 cm Onderkast Greeploos alu keerlijst gerookt eiken, 80 x 40 cm
Spiegel Sp5 LED rondom, 80 x 80 cm Kast Half hoge kast gerookt eiken, 35 x 169 cm
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Eén design 
verkrijgbaar in
verschillende 
materialen

40 | DOCK

De Dock 40 heeft als basis een polystone  
of quartz wastafel en is verkrijgbaar in 
4 breedtematen. En als u dan bedenkt dat het 
meubel maar 40 centimeter diep is, houdt u 
genoeg bewegingsruimte over in de badkamer. 
Het kan best wel druk zijn in de ochtendspits.

9
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Topdeck 40

DOCK
Ondiep en ruimtebesparend!

Ondiep en ruimtebesparend wil niet 
zeggen dat er weinig opbergruimte is. 
De dubbele laden zijn best ruim te 
noemen, voorzien van een soepel lopend 
softclosing ladensysteem en ook nog 
eens uit te breiden met een kunststof 
ladeverdeling. De greeploze gelakte 
meubelen hebben een strakke 
45 graden afwerking aan de bovenzijde 
van de fronten. De onderkasten met 
de greeploze aluminium keerlijst zijn 
ook uitgevoerd met dezelfde typen 
dubbele laden en hebben voelbare hout-
structuren. Het programma biedt keuze 
uit 6 verschillende moderne lakkleuren en 
6 houtkleuren. Dit badkamermeubel is uit 
te breiden met hoge kasten in alle gelakte 
en houtkleuren.

De ergonomische greep van de gelakte onderkast is speciaal ontworpen voor 
gebruiksgemak. De fronten geven het meubel een strakke en rustige belijning.

DOCK greeploos gelakt dubbele laden

HOGE KAST 
Voor de 40 cm 
diep serie is een 
speciale hoge 
kast ontworpen. 
Deze kast is maar 
20 cm diep, heeft 
een spiegel aan 
de binnenzijde en 
zorgt voor veel 
bewegingsruimte 
in de badkamer. 
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Voordelen van een 
40 cm diep badmeubel:
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• Meer bewegingsruimte in de badkamer;
• Eenvoudig en makkelijk in te passen;
• Ruim voldoende opbergmogelijkheden;
• Slimme keuze voor een ruimtelijk gevoel;
• Door de strakke belijning toch voldoende 

ruimte in de wastafel.

DOCK 40
Specificaties van de

DOCK greeploos alu keerlijst dubbele laden

DOCK greeploos gelakt dubbele laden

Wastafel (b x d x h):

DOCK 
60 / 80 / 100 / 120 x 40 x 6 cm
Polystone / quartz
0 / 1 / 2  kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 40 x 52 cm 
  80 x 40 x 52 cm 
100 x 40 x 52 cm 
120 x 40 x 52 cm

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos gelakt 
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 40 x 52 cm   
  80 x 40 x 52 cm 
100 x 40 x 52 cm 
120 x 40 x 52 cm 

WOODSTOCK

GEROOKT EIKEN

QUARTZ GRIJS

MAT ANTRACIET

NATUREL EIKEN

MAT WIT

OER GRIJS

QUARTZ ZWART

MAT GRIJS

RELIEF GRIJS

GLANS WIT

KRIJT WIT

MAT TAUPE

HG WIT HG ANTRACIET
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UNIT
Wastafel Unit porselein glans wit, 100 x 40 cm Onderkast Greeploos gelakt mat antraciet, 100 x 40 cm
Spiegel Sp4 vlak met LED boven- en onderverlichting, 100 x 80 cm Kast 2x hoge ondiepe kast mat antraciet, 20 x 169 cm
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Ondiep, ruimtebesparend
   en zeer functioneel

40 | UNIT

De porseleinen UNIT is speciaal ontworpen 
voor de kleinere badkamer. Door de ondiepe 
afmetingen van slechts 40 centimeter ontstaat 
er vanzelf meer bewegingsruimte in de bad-
kamer. De hoge kasten uit deze serie zijn zowel 
op 20 cm als 35 cm diep verkrijgbaar. 
Zie pagina 60 voor de volledige collectie hoge 
kasten.

13
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INNOVATIEF ONTWERP
Het innovatieve ontwerp van de UNIT 
is een combinatie van design, vakman-
schap en techniek. Door een verborgen 
overloop systeem direct in de wasta-
fel te verwerken, kan de wastafel niet 
overstromen. De porseleinen ‘click’ plug 
zorgt ervoor dat de wastafel afsluitbaar 
is en geeft een rustige uitstraling door-
dat deze in het zelfde materiaal met een 
vlakke belijning is ontworpen. 

Topdeck 40

UNIT 40
Echte innovatie met een 
40 centimeter ondiepe porseleinen wastafel

De Unit wastafel heeft een 
verborgen overloop systeem 

en een porseleinen ‘click’ plug.

UNIT greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Extra opbergruimte

UNIT 40
Specificaties van de
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Een half hoge kast geeft extra opbergruimte in de 
badkamer en laat tevens de ruimte optisch groter 
lijken door zijn minimale hoogte. Voor de 40 cm diep 
serie gelakt is een speciale hoge kast ontworpen. 
Deze kast is maar 20 cm diep, heeft een spiegel aan 
de binnenzijde en zorgt voor veel bewegingsruimte 
in de badkamer. De hoge kast is verkrijgbaar in alle 
gelakte kleuren.

Wastafel (b x d x h):

UNIT 
60 / 80 / 100 / 120 x 40 x 10 cm
Porselein wit
0 / 1 / 2 kraangaten
Inclusief porseleinen afsluitbare click plug

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 40 x 52 cm 
  80 x 40 x 52 cm 
100 x 40 x 52 cm 
120 x 40 x 52 cm

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos gelakt 
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 40 x 52 cm   
  80 x 40 x 52 cm 
100 x 40 x 52 cm 
120 x 40 x 52 cm 

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

Door de strakke belijning van de dunne randen behoudt de 
wastafel een volwaardige ruimte in de binnenbak.

UNIT greeploos alu keerlijst dubbele laden

UNIT greeploos gelakt dubbele laden

MAT ANTRACIET

MAT WIT MAT GRIJS

MAT TAUPE

HG WIT HG ANTRACIET
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Topdeck 40 
Opbouw wastafel Topdeck 40 SWING Onderkast Greeploos alu keerlijst oer grijs, 120 x 40 cm
Spiegelkast Spk1, 120 x 74 cm Verlichting LED balk 120 cm boven | LED strip 120 cm onder
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Meer dan een 
   badmeubel

40 | TOPDECK

De Topdeck is hét meubel bij uitstek waarmee u 
eindeloos kunt combineren. Deze serie, met een 
dieptemaat van 40 cm, heeft een ruime keuze aan 
breedtematen, de nieuwste kleuren onderkasten 
én innovatieve opbouw wastafels. Zo kunt u een 
strak modern of juist een landelijk klassiek meubel 
creëren. Het badmeubel is volledig aan uw wensen 
aan te passen. 

Een eigenzinnig meubel met optimaal comfort!
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Minder is meer. De 40 centimeter diepe 
onderkasten met de greeploze aluminium
keerlijst laten zich moeiteloos combineren met 
de extra smalle porseleinen opbouwwastafels. 
De ruimtelijke werking van het ondiepe meubel 
met de prachtige houtstructuren geven de 
badkamer een moderne uitstraling. 

TOPDECK 40
De kleinste in de Topdeck-familie!

SWING greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Topdeck 40
Specificaties van de
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Swing
porselein wit

(b x d x h)
45 x 34 x 12 cm

Jazz small
polystone / quartz

(Ø x h)
Ø33 x 12 cm

Opbouwwastafels (b x d x h):

SPIRIT
40 x 24 x 12 cm
Porselein wit
0 kraangaten

JAZZ small
Ø 33 x 12 cm
Polystone glans / mat wit | quartz grijs | quartz zwart 
0 kraangaten

SWING
45 x 34 x 12 cm
Porselein wit
1 kraangat

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst i.c.m. afdekplaat
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 40 x 52 cm 
  80 x 40 x 52 cm 
100 x 40 x 52 cm 
120 x 40 x 52 cm

Voor afdekplaten zie pagina 64 

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WITSWING greeploos alu keerlijst dubbele laden

SPIRIT greeploos alu keerlijst dubbele laden

JAZZ small greeploos alu keerlijst dubbele laden

Spirit
porselein wit

(b x d x h)
45 x 24 x 12 cm

Mix & Match 
de Topdeck 40 opbouwwastafels:

QUARTZ GRIJS QUARTZ ZWARTGLANS WIT MAT WIT
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Tablet
Wastafel TABLET polystone glans wit, 120 x 45 cm Onderkast Greeploos gelakt enkele lade mat antraciet, 120 x 45 cm
Spiegelkast Spk1, 120 x 74 cm Verlichting LED balk 120 cm boven | LED strip 120 cm onder
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Dé wastafel met          
   aflegplateau

45 | TABLET

De Tablet is een functionele wastafel waarbij 
gebruiksgemak centraal staat. Deze innovatieve 
wastafel heeft veel vlakke ruimte naast of rondom 
de binnenbak om de dagelijkse spullen neer te 
kunnen zetten. De Tablet is gemaakt van polystone, 
een combinatie van polyester en beton. Dit materiaal 
zorgt voor een strakke, makkelijk te onderhouden 
vormgeving; het gladde oppervlak is zeer 
onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon 
te maken. De Tablet is te combineren met alle 
onderkasten van 45 cm diep.

21
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De wastafel met veel handige ruimte 
links, rechts of rondom de wasbak is te 
combineren met alle ruime onderkasten 
van 45 cm diep: met grepen en dubbele 
laden; greeploos met alu keerlijst met 
dubbele laden; greeploos gelakt met 
dubbele laden; greeploos gelakt met een 
enkele lade. Ook dit meubel is uit te breiden 
met alle hoge en half hoge kasten, spiegels 
en spiegelkasten uit de INK® collectie.  
De Tablet is niet alleen mooi, maar biedt 
ook de ideale oplossing voor het 
alledaagse opbergprobleem. 

TABLET 45
Dé wastafel met aflegplateau

TABLET met grepen en dubbele laden

TABLET greeploos alu keerlijst en dubbele laden
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Keuze van aflegplateau:

Tablet 90 cm - links

Tablet 90 cm - rechts Tablet 120 cm - dubbel

Tablet 140 cm - dubbelTablet 90 cm - midden

Tablet 100 cm - midden

Tablet 45
Specificaties van de

Wastafel (b x d x h):

Tablet
90 / 100 / 120 / 140 x 45 x 9 cm  
(120 / 140 = dubbele bak)
Polystone glans wit
0 / 1 / 2 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met softclose systeem

  90 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met 
softclose systeem

  90 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem

100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Voor alle INK® grepen
zie pagina 63

Onderkast greeploos gelakt enkele lade
Eén lade met softclose systeem

  90 x 45 x 35 cm 
100 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm (2 laden)
140 x 45 x 35 cm (2 laden)

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

OER GRIJS

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

KRIJT WIT

HG WIT 

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT ANTRACIET

HG ANTRACIET

MAT WIT

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT GRIJS

MAT TAUPE

MAT TAUPE

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN

HG WIT HG ANTRACIET

RELIEF GRIJS

TABLET met grepen en dubbele laden

TABLET greeploos alu keerlijst en dubbele laden
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URBAN
Wastafel URBAN porselein wit, 120 x 45 cm Onderkast Greeploos alu keerlijst relief grijs, 120 x 45 cm
Spiegelkast Spk1, 120 x 74 cm Verlichting LED balk 120 cm boven | LED strip 120 cm onder Kasten 3x hoge kast greeploos 
alu keerlijst relief grijs, 35 x 169 cm



25

Minimalistisch design,   
          maximaal comfort

45 | URBAN

Urban. De strakke wastafel van aantrekkelijk porselein. 
Tot 120 centimeter breed (met dubbele bak) verkrijg-
baar. De speciale afvoer en strakke randen van deze 
porseleinen wastafel maken de Urban uniek. Dat is een 
prachtig staaltje vakmanschap. 

25
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URBAN 45
De Urban wastafel kan inmiddels wel tot 
de klassiekers worden genoemd in de 
collectie van INK®. De Urban wastafel  
heeft een minimalistisch design. 
De Urban porseleinen wastafel is te 
combineren met alle ruime onderkasten 
van 45 cm diep: met grepen en dubbele 
laden; greeploos alu keerlijst met 
dubbele laden; greeploos gelakt met 
dubbele laden; greeploos gelakt met 
een enkele lade.

Minimalistisch design, maximaal comfort!

URBAN greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Specificaties van de

De diepe en overzichtelijke lade van de onderkast 
heeft verhoogde zijkanten waardoor er een extra 
ruime opbergmogelijkheid ontstaat. Flessen en potjes 
kunnen gemakkelijk rechtop worden neergezet. 
Het softclosing ladensysteem zorgt ervoor 
dat ze ook keurig blijven staan. 

URBAN 45
Specificaties van de

Wastafel (b x d x h):

UBRAN
70 / 100 / 120 x 45 x 8 cm (120 = dubbele bak)
Porselein wit
0 / 1 / 2 kraangaten

Eén lade onderkasten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met 
softclose systeem

  70 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm 
120 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met softclose systeem

  70 x 45 x 52 cm
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem

  70 x 45 x 52 cm
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)

Voor alle INK® grepen
zie pagina 63

Onderkast greeploos gelakt enkele lade
Eén lade met softclose systeem

  70 x 45 x 35 cm
100 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

OER GRIJS

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

KRIJT WIT

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT ANTRACIET

MAT WIT

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT GRIJS

MAT TAUPE

MAT TAUPE

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN RELIEF GRIJS

URBAN met grepen en dubbele laden

URBAN greeploos gelakt dubbele laden

HG WIT 

HG WIT 

HG ANTRACIET

HG ANTRACIET
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UNLIMITED
Wastafel UNLIMITED porselein wit, 140 x 45 cm Onderkast Greeploos alu keerlijst krijt wit, 2x  70 x 45 cm
Spiegel Sp7 gematteerd met LED rondom, 140 x 80 cm Kast Half hoge kast krijt wit, 35 x 106 cm
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Dunne randen, ruime bak,  
         strak porselein

45 | UNLIMITED

De Unlimited wastafel is gemaakt van 
prachtig Italiaans porselein en 
verkrijgbaar in 6 breedtematen. Met 
zijn dunne randen van strak porselein 
en ruime bak is de Unlimited een 
praktische design wastafel.

29
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De Unlimited porseleinen wastafel is te 
combineren met alle ruime onderkasten 
van 45 cm diep: met grepen en dubbele 
laden; greeploos alu keerlijst met
dubbele laden; greeploos gelakt met 
dubbele laden; greeploos gelakt met een 
enkele lade. Daarnaast kunt u met de 
Unlimited nog iets extra. Deze wastafel 
is namelijk zelfstandig op te hangen aan 
de muur. Hierdoor creëer je optisch meer 
ruimte in de badkamer.

UNLIMITED 45
Met passie voor porselein

UNLIMITED greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Unlimited 45
Specificaties van de

U
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ED
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De Unlimited is zelfstandig op te hangen en is 
daardoor goed te combineren met een enkele lade 
onderkast. Voor afdekplaten zie pagina 64

Optisch meer ruimte in 
de badkamer

I.c.m. met een afdekplaat 
kan meer opbergruimte 
worden gecreëerd.

Wastafel (b x d x h):

UNLIMITED
60 / 70 / 90 / 100 / 120 / 140 x 45 x 11 cm 
(120 = enkele of dubbele bak)
(140 = dubbele bak)
Porselein wit
0 / 1 / 2 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm 
  90 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast greeploos gelakt dubbele laden
Twee laden met 
softclose systeem

  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm
  90 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem

  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Voor alle INK® grepen
zie pagina 63

Onderkast greeploos gelakt enkele lade
Eén lade met softclose systeem

  60 x 45 x 35 cm
  70 x 45 x 35 cm
  90 x 45 x 35 cm 
100 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm (2 laden)
140 x 45 x 35 cm (2 laden)

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

OER GRIJS

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

KRIJT WIT

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT TAUPE

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN RELIEF GRIJS

Vrijhangende wastafel

UNLIMITED greeploos gelakt enkele lade met afdekplaat

UNLIMITED met grepen en dubbele laden

MAT ANTRACIET

MAT WIT MAT GRIJS

MAT TAUPE

HG WIT 

HG WIT 

HG ANTRACIET

HG ANTRACIET
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Topdeck 45 
Opbouw wastafel YALE rond Onderkast Greeploos alu keerlijst krijt wit, 2x  90 x 45 cm
Afdekplaat krijt wit,180x45 cm  Spiegel Sp3 omkeerbaar LED onder, 90 x 80 cm Verlichting  LED balk 90 cm boven
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Meer dan een 
   badmeubel

45 | TOPDECK

De Topdeck is hét meubel bij uitstek waarmee u 
eindeloos kunt combineren. Deze serie kent een 
uitgesproken assortiment met ruime keuze aan 
breedtematen, heeft de nieuwste kleuren 
onderkasten én innovatieve opbouwwastafels. 

Voor een speels effect in de badkamer kan 
worden gekozen om de Topdeck asymmetrisch te 
maken. Door de opbouw wastafel aan één zijde te 
plaatsen ontstaat er een groot aflegplateau aan de 
andere zijde. Uw eigen wellness in optima forma. 
Vraag uw detaillist naar de mogelijkheden!

33
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TOPDECK 45
Rond, vierkant, rechthoekig, gelakt, hout… 
Met de Topdeck 45 kunt u alle kanten op. 
Met een keuze uit 7 verschillende 
opbouwwastafels en 4 typen onderkasten 
is de Topdeck een uitgebreide serie. 
De wastafels zijn verkrijgbaar in 
porselein, polystone en quartz. 

Wordt het een gelakt greeploos meubel 
met enkele of dubbele laden? Of wordt 
het soms de greeploze onderkast met 
een aluminium keerlijst? En wat dacht u 
van de ruime keuze uit breedtematen.  
De dieptematen zijn altijd 45 centimeter. 
Dus ruimte genoeg voor succes! 

De meest veelzijdige uit de Topdeck familie

TOPDECK 45 UNLIMITED greeploos gelakt en dubbele laden

TOPDECK 45 YALE greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Topdeck 45
Specificaties van de

TO
PD
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45

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst i.c.m. afdekplaat
Twee laden met softclose systeem
  
  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (2 of 4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)
180 x 45 x 52 cm (4 of 6 laden)

Voor afdekplaten zie pagina 64

Onderkast met grepen i.c.m. afdekplaat
Twee laden met softclose systeem
  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (2 of 4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)
180 x 45 x 52 cm (6 laden)

Voor alle INK® grepen zie pagina 63

Voor afdekplaten zie pagina 64

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade i.c.m. afdekplaat
Twee laden met 
softclose systeem
  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm
  90 x 45 x 52 cm
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm (4 laden)
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast greeploos gelakt enkele lade
i.c.m. afdekplaat
Eén lade met softclose systeem
  60 x 45 x 35 cm
  70 x 45 x 35 cm
  90 x 45 x 35 cm
100 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm (2 laden)
140 x 45 x 35 cm (2 laden)

WOODSTOCK

WOODSTOCK

GEROOKT EIKEN

NATUREL EIKEN

NATUREL EIKEN

OER GRIJS

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

KRIJT WIT

HG WIT 

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT ANTRACIET

MAT WIT

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT GRIJS

MAT TAUPE

MAT TAUPE

Mix & Match 
de Topdeck 45 opbouwwastafels:

TOPDECK 45 SOUL greeploos gelakt enkele ladeTOPDECK 45 YALE greeploos alu keerlijst dubbele laden

Soul rechthoek - porselein wit
55 x 38 x 10 cm

Incl. porseleinen click plug

Urban - porselein wit
45 x 45 x 8 cm

Yale vierkant - porselein wit
39 x 37 x 12 cm

Soul rond - porselein wit
Ø 42 x 10 cm

Incl. porseleinen click plug

Unlimited - porselein wit
50 x 38 x 11 cm

Yale rond - porselein wit
Ø40 x 12 cm

Jazz Large - polystone / quartz*
Ø 40 x 12 cm

TOPDECK 45 Yale greeploos gelakt enkele lade

*QUARTZ GRIJS *QUARTZ ZWART

*GLANS WIT *MAT WIT
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MOMENTO 45
Wastafel Momento quartz zwart, 120 x 45 cm Onderkast Met grepen oer grijs, 120 x 45 cm
Spiegelkast Spk1, 120 x 74 cm Verlichting LED boven- en onder verlichting, 120 x 74 cm Kast Hoge kast met greep oer grijs, 35 x 169 cm
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Minimaal design,         
  uitgebreid assortiment    

MOMENTO

De MOMENTO wastafel met de vertrouwde 
diepe wasbak en het minimalistische design 
kenmerkt zich door een strakke belijning. 
Bovendien is de 45 cm diepe wastafel nu ook 
in quartz grijs en quartz zwart te verkrijgen. 
Voor nog meer spannende combinaties met 
de badkamermeubelen.
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De Momento 45 wastafel is verkrijgbaar
in 6 breedte maten. Van 60 tot 180 
centimeter breed. In combinatie met een 
45 cm diep meubel bespaart u ruimte in 
de badkamer want de onderkast van dit 
meubel heeft dezelfde binnenruimte als 
de 50 cm diepe onderkast. 

De Momento wastafel is te combineren 
met alle ruime onderkasten van 45 cm 
diep: met grepen en dubbele laden; 
greeploos alu keerlijst met dubbele laden; 
greeploos gelakt met dubbele laden; 
greeploos gelakt met een enkele lade.

MOMENTO 45
Assortiment van 60 tot 180 centimeter breed!

MOMENTO greeploos gelakt enkele lade

MOMENTO greeploos gelakt enkele lade
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Specificaties van de

MOMENTO 45
Specificaties van de

Wastafel (b x d x h):
MOMENTO 
60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 
140 / 160 / 180 x 45 x 9 cm
(140 / 160 / 180  = dubbele bak)
Polystone glans/mat wit 
Quartz grijs / quartz zwart
0 / 1 / 2 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):
Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met softclose systeem
  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm 
  80 x 45 x 52 cm
  90 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
140 x 45 x 52 cm (4 laden) 
160 x 45 x 52 cm (4 laden)
180 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met softclose systeem
  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm
  80 x 45 x 52 cm
  90 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
140 x 45 x 52 cm (4 laden)
160 x 45 x 52 cm (4 laden)
180 x 45 x 52 cm (4 laden)

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem
  60 x 45 x 52 cm
  70 x 45 x 52 cm 
100 x 45 x 52 cm
120 x 45 x 52 cm
140 x 45 x 52 cm (4 laden)

Voor alle INK® grepen 
zie pagina 63

Onderkast greeploos gelakt enkele lade
Eén lade met softclose systeem
  60 x 45 x 35 cm
  70 x 45 x 35 cm
  80 x 45 x 52 cm
  90 x 45 x 35 cm 
100 x 45 x 35 cm
120 x 45 x 35 cm
140 x 45 x 35 cm (2 laden)
160 x 45 x 52 cm (2 laden)
180 x 45 x 52 cm (2 laden)

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

OER GRIJS

OER GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

KRIJT WIT

HG WIT 

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT ANTRACIET

HG ANTRACIET

MAT WIT

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT GRIJS

MAT TAUPE

MAT TAUPE

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN

HG WIT HG ANTRACIET

RELIEF GRIJS

MOMENTO greeploos gelakt enkele lade

MOMENTO greeploos alu keerlijst dubbele laden

MOMENTO met grepen en dubbele laden

QUARTZ GRIJS QUARTZ ZWART

GLANS WIT MAT WIT



40

De Momento 50 is net iets groter dan 
zijn kleinere broer, de Momento 45. Dus 
als er bewegingsruimte genoeg is in de 
badkamer dan kies je natuurlijk voor de 
grotere versie. Als er ruimte is… geniet er 
dan van. De Momento 50 wastafel is te 
combineren met alle ruime onderkasten 
van 50 cm diep: met grepen en dubbele 
laden; greeploos alu keerlijst met 
dubbele laden; greeploos gelakt met 
dubbele laden.

MOMENTO 50
De moderne klassieker

MOMENTO greeploos alu keerlijst dubbele laden
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MOMENTO 50
Specificaties van de

Wastafel (b x d x h):

MOMENTO 
100 / 120  x 50 x 12 cm 
Polystone glans wit 
0 / 1 / 2 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met softclose systeem

  

100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met softclose systeem

 
100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem

100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm

Voor alle INK® grepen zie pagina 63

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

RELIEF GRIJS

HG WIT 

MAT ANTRACIET

HG ANTRACIET

MAT WIT MAT GRIJS

MAT TAUPE

WOODSTOCK

HG WIT

RELIEF GRIJS

MOMENTO greeploos gelakt dubbele laden

MOMENTO met grepen en dubbele laden

Voordelen van een 
50 cm diep badmeubel:

• Grote praktische wastafel;
• Ruime opbergmogelijkheden;
• Royaal gevoel in de badkamer.
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NAUTA
Wastafel Nauta quartz zwart, 90 x 50 cm Onderkast Greeploos gelakt mat grijs, 90 x 50 cm
Spiegel Sp3 omkeerbaar met LED onderverlichting
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Rond en 
    fijn belijnd

50 | NAUTA

De nieuwe innovatieve designwastafel  Nauta 
is gemaakt van het superstrakke polystone en 
quartz en is op de breedtematen 90 en 120 cm 
leverbaar. De wastafel heeft veel afzetruimte 
aan weerszijden van de wasbak. 

De wasbak zelf heeft een mooie vlakke plug 
van hetzelfde materiaal. Het gebogen front 
zorgt voor een nieuwe creatieve toepassing 
in de badkamer. Duurzaam, functioneel en 
ondanks het gebogen design messcherp 
vormgegeven. Met de bijpassende ronde, 
gelakte, greeploze onderkast met dubbele 
laden creëer je het perfecte badkamermeubel. 
De kleurkeuze van de onderkasten is ruim en 
modern: mat taupe, mat grijs, mat wit, mat 
antraciet en hoogglans wit. De zwarte en grijze 
kleuren van de quartz wastafels en de kleur van 
de witte polystone wastafels passen perfect 
bij de onderkasten.
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De vraag naar een gebogen meubel 
werd steeds groter. Dus de ontwerpers 
van INK® kregen de opdracht om een 
badkamermeubel te ontwerpen die 
rond en strak moest zijn en  natuurlijk 
naadloos in het assortiment zou 
moeten passen. De vloeiende vormen 
van de Nauta passen perfect in de 
stijl van INK®. De dubbelzijdig gelakte 
onderkasten met de soepel lopende 
softclosing laden en de greeploze  45 
graden afwerking zijn ook uit voorraad 
leverbaar. De onderkasten zijn prima 
te combineren met de spiegels, 
spiegelkasten en hoge kasten uit het 
INK® assortiment.

NAUTA 50
Rond en ruim, maar ook fijn belijnd

NAUTA greeploos gelakt dubbele laden

43 cm

43 cm

8 cm

10 cm
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De nieuwste trend N
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Rond is de trend die zeker gaat 
doorzetten. De gebogen vorm van 
het badkamermeubel geeft net dat 
beetje extra spanning en zorgt voor 
een ruimtelijk effect in de vaak 
beperkte ruimte van de badkamer. 

NAUTA 50
Specificaties van de

Wastafel (b x d x h):

NAUTA 50
  90 x 51 x 2 cm
120 x 53 x 2 cm
Polystone glans / mat wit 
Quartz grijs / quartz zwart
0 / 1 / 2 kraangaten

Inclusief afsluitbare click plug in hetzelfde materiaal 
als de wastafel

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met softclose systeem

  90 x 51 x 52 cm 
120 x 53 x 52 cm

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT TAUPE

NAUTA greeploos gelakt dubbele laden

NAUTA greeploos gelakt dubbele laden

QUARTZ 
GRIJS

QUARTZ 
ZWART

GLANS WIT MAT WIT
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ULTRA 50
Wastafel Ultra porselein wit, 90 x 51 cm Onderkast Greeploos gelakt hoogglans wit, 90 x 51 cm



47

Royaal en rond, 
  strak en sierlijk

50 | ULTRA

Dat zijn de kenmerken van het nieuwe 
Ultra meubel. De ronde vorm van de 
porseleinen wastafel geeft de badkamer 
al gauw een zachtere sfeer, brengt contrast 
aan en creëert hierdoor een speels en sierlijk 
karakter. Bijna een beetje romantisch. 
De porseleinen wasbak heeft ook een 
porseleinen ‘click’plug en een verborgen 
overloopsysteem. De ronde vorm lijkt minder 
ruimte in beslag nemen. De werkelijke ruimte 
van de Ultra zal u bijzonder verbazen. 
De dubbele laden zijn lekker ruim en  
voorzien van een soepel lopend softclosing 
ladensysteem. 
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De Ultra wastafels zijn gemaakt van duurzaam 
Italiaans porselein en verkrijgbaar in de breed-
tematen 90 en 120 centimeter. Door zijn sierlijke 
en gebogen vorm geeft dit een ruimtelijk effect 
aan de inrichting van de badkamer. De greeploze 
onderkasten met de softclosing laden hebben 
een strakke 45 graden greep, zijn hoogwaardig 
en dubbelzijdig gelakt in een hoogglans en matte 
uitvoering. Het programma biedt keuze uit 5 
verschillende moderne kleuren. 

De Ultra wastafels zijn standaard uitgevoerd met 
een porseleinen click plug en verborgen overloop 
systeem.

ULTRA 50
Dutch design gecombineerd met Italiaanse romantiek

ULTRA greeploos gelakt dubbele laden

43 cm

43 cm

8 cm

10 cm
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De ronde vorm vergemakkelijkt de 
doorgang in de badkamer. Het lijkt 
niet alleen minder ruimte in te 
nemen, u ervaart het ook werkelijk. 
De gebogen onderkasten laten zich 
ook prima combineren met de 
spiegels, spiegelkasten en hoge 
kasten uit het INK® assortiment.

Strak en sierlijk

ULTRA 50
Specificaties van de

Wastafel (b x d x h):

ULTRA 50
  90 x 51 x 10 cm
120 x 53 x 10 cm
Porselein wit
Inclusief porseleinen click plug
0 / 1 / 2 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met 
softclose systeem

  90 x 51 x 52 cm 
120 x 53 x 52 cm

HG WIT 

MAT ANTRACIET

MAT WIT

MAT GRIJS

MAT TAUPE

ULTRA greeploos gelakt dubbele laden

ULTRA greeploos gelakt dubbele laden
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X-RAY 50 
Wastafel X-RAY polystone glans wit, 120 x 50 cm Onderkast Greeploos alu keerlijst naturel eiken, 2x   60 x 50 cm
Spiegel Sp10 met streepdecor, 120 x 80 cm 
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Minimalistisch
  en luxe design

50 | X-RAY

De populaire en minimalistische X-RAY 
wastafel wordt gecombineerd met de ruimste 
onderkasten uit het INK assortiment, namelijk 
die van 50 cm diep. De keuze uit onderkasten 
bestaat uit: met grepen en dubbele laden; 
greeploos alu keerlijst en dubbele laden; 
greeploos gelakt en dubbele laden. Dat 
betekent veel keuze en maximaal comfort. 
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De strak en subtiel vormgegeven 
X-RAY wastafel is gemaakt van 
polystone glans wit en verkrijgbaar 
in twee breedte maten; 100 cm met 
een enkele wasbak en 120 centimeter 
breed met een dubbele wasbak. 
Polystone is makkelijk te onderhouden; 
het gladde oppervlak is zeer 
onderhoudsvriendelijk en 
eenvoudig schoon te maken. 

De X-RAY is ideaal te combineren met 
de hoge en halfhoge kasten en met alle 
spiegels en spiegelkasten. 

X-RAY 50
Strakke belijning, luxe design

X-RAY greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Designtip

X-RAY 50
Specificaties van de

X-
RA

Y 
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Het interieur van de lade is uit te breiden met 
een kunststof ladeverdeling voor het ordelijk 
opbergen van kleine voorwerpen. Dat is zowel 
praktisch als handig. Het softclosing laden
systeem zorgt ervoor dat alle spullen op z’n 
plek blijven liggen en de lade ordelijk blijft. 

Wastafel (b x d x h):

X-RAY
100 / 120 x 50 x 8 cm 
(120 = dubbele bak) 
Polystone glans wit
0 / 1 / 2 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met softclose systeem

100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm (4 laden)

Onderkast greeploos gelakt dubbele lade
Twee laden met softclose systeem

100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm (4 laden)

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem

100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm (4 laden)

Voor alle INK® grepen 
zie pagina 63

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

RELIEF GRIJS

HG WIT 

MAT ANTRACIET

HG ANTRACIET

MAT WIT MAT GRIJS

MAT TAUPE

WOODSTOCK

HG WIT

RELIEF GRIJS

X-RAY met grepen en dubbele laden

X-RAY greeploos gelakt dubbele laden
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TOPDECK 50
Opbouwwastafel Topdeck Soul rond Onderkast Greeploos alu keerlijst naturel eiken, 2x  70 x 50 cm
Spiegel Sp4 met LED verlichting boven- én onder, 140 x 80 cm Kast Hoge kast greeploos alu keerlijst, 35 x 169 cm
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Uitgebreid assortiment aan
   opbouw wastafels

50 | TOPDECK 

De Topdeck 50 past zich volledig aan uw 
wensen aan. Zo kunt u een strak modern of 
juist een landelijk klassiek meubel creëren. 
De flexibiliteit is maximaal tussen de 70 en 
180 cm breedte. Een eigenzinnig meubel met 
optimaal comfort. De keuze uit onderkasten 
bestaat uit: met grepen en dubbele laden én 
greeploos alu keerlijst en dubbele laden. Dat 
betekent veel keuze en maximaal comfort. 
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TOPDECK 50
De Topdeck 50 is de grote broer uit de 
Topdeck serie. 

De onderkasten hebben een greeploze 
uitvoering met een aluminium keerlijst 
of hebben een greep. Ze zijn standaard 
voorzien van soepel lopende laden 
met een softclosing ladensysteem. 
Als u dit meubel uitbreidt met een hoge 
of halfhoge kast heeft u helemaal geen 
excuus meer om rommel te laten 
slingeren. Opgeruimd staat wel zo 
netjes.

De grote broer van de Topdeck-familie!

TOPDECK 50 SOUL greeploos alu keerlijst dubbele laden
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Topdeck 50
Specificaties van de

TO
PD

EC
K 

50

Soul rechthoek
Porselein wit
55 x 38 x 10

Incl. porseleinen 
click plug

Soul rond
Porselein wit

Ø 42 x 10
Incl. porseleinen 

click plug

Yale rond
Porselein wit

Ø 40 x 12

Urban
Porselein wit
45 x 45 x 8

Yale vierkant
Porselein wit
39 x 37 x 12

Unlimited
Porselein wit
50 x 38 x 11

Jazz Large
Polystone / quartz

Ø 40 x 12

Opbouwwastafels (b x d x h):

Soul Rechthoek
55 x 38 x 10 
Porselein wit
0 kraangaten
Incl. plug

Unlimited
50 x 38 x 11
Porselein wit
0 kraangaten

Jazz Large
Ø 40 x 12
Polystone / quartz*
0 kraangaten

Soul Rond
Ø 42 x 10 
Porselein wit
0 kraangaten
Incl. plug

Yale rond
Ø 40 x 12
Porselein wit
0 kraangaten

Urban
45 x 45 x 8
Porselein wit
0 - 1 kraangat

Yale vierkant
39 x 37 x 12
Porselein wit
0 kraangaten

Onderkasten (b x d x h):

Onderkast greeploos alu keerlijst 
Twee laden met softclose systeem

  70 x 50 x 52 cm 
100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm (2 of 4 laden)
140 x 50 x 52 cm (4 laden)
180 x 50 x 52 cm (6 laden)

Voor afdekplaten zie pagina 64

Onderkast met grepen
Twee laden met softclose systeem

100 x 50 x 52 cm
120 x 50 x 52 cm (2 of 4 laden)
140 x 50 x 52 cm (4 laden)
180 x 50 x 52 cm (6 laden)

Voor alle INK® grepen zie pagina 63
Voor afdekplaten zie pagina 64

Mix & Match de Topdeck opbouwwastafels:

WOODSTOCK

WOODSTOCK

GEROOKT EIKENNATUREL EIKEN

RELIEF GRIJS

RELIEF GRIJS

TOPDECK 50 UNLIMITED met grepen en dubbele laden

TOPDECK 50 JAZZ large

*QUARTZ GRIJS *QUARTZ ZWART

*GLANS WIT *MAT WIT
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Te combineren met alle
  INK badkamermeubelen

SPIEGELKAST / SPIEGELS

SPIEG
ELKAST

MAATVOERINGEN

  60 x 14 x 74 cm - 1 deur
  70 x 14 x 74 cm - 2 deuren
  80 x 14 x 74 cm - 2 deuren
  90 x 14 x 74 cm - 2 deuren
100 x 14 x 74 cm - 2 deuren
120 x 14 x 74 cm - 2 deuren
140 x 14 x 74 cm - 4 deuren

OPTIONEEL

Zelfklevende
spiegelkastgreep

KLEUREN

Spiegelkast met dubbel gespiegelde deuren. Inclusief verstelbare glazen planchetten en
schakelaar/stopcontact. De kast is uit te breiden met onder- en/of boven LED verlichting.

HG WIT 

KRIJT WIT

MAT ANTRACIET

RELIEF GRIJS

HG ANTRACIET

OER GRIJS

MAT WIT

WOODSTOCK

MAT GRIJS

GEROOKT 
EIKEN

MAT TAUPE

NATUREL 
EIKEN
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SP 1
Spiegel rechthoek

SP 2
Spiegel met geïntegreerde LED verlichting 

SP 3
Spiegel met indirecte LED boven- óf 

onderverlichting

SP 4
Spiegel met indirecte LED boven- én 

onderverlichting

SP 5
Spiegel met rondom indirecte LED verlichting

SP 7
Spiegel met rondom indirecte LED verlichting 

en rondom gematteerde rand

SP 10
Spiegel met TL-verlichting en streepdecor

SP 8
Spiegel geïntegreerd planchet, stopcontact en 

indirect LED boven-, onder- en binnenverlichting

SP 9
Spiegel met geïntegreerde TL-verlichting

SP 6
Spiegel met LED horizontaal 

+ indirect boven- en onderverlichting

LEGENDA BESCHIKBARE OPTIES

Sensorschakelaar Nooit meer beslagen spiegels 
door het toepassen van de
spiegelverwarming

Optioneel audioset met 
bluetooth aansluiting Dimlichtfunctie 

* SP1 t/m SP6 zijn ook beschikbaar 
in de breedtematen 160 en 180 cm.

SP
IE

G
EL

S

MAATVOERINGEN

  60 x 4 x 80 cm
  70 x 4 x 80 cm
  80 x 4 x 80 cm
  90 x 4 x 80 cm
100 x 4 x 80 cm
120 x 4 x 80 cm
140 x 4 x 80 cm
160 x 4 x 80 cm*
180 x 4 x 80 cm*

om
keerbaar
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Voor nóg meer opbergruimte
(HALF) HOGE KASTEN

35 x 35 x 169 cm (B x D x H)
Twee deuren

links/rechts draaiend

35 x 35 x 106 mm (B x D x H)
Eén deur - links/rechts draaiend

35 x 35 x 106 mm (B x D x H)
Eén deur - links óf rechts draaiend

35 x 35 x 106 mm (B x D x H)
Eén deur - links óf rechts draaiend

35 x 35 x 169 mm (B x D x H)
Twee deuren  

links/rechts draaiend

35 x 35 x 169 mm (B x D x H)
Eén deur 

links/rechts draaiend

35 x 20 x 169 mm (B x D x H)
Eén deur 

links/rechts draaiend
Spiegel aan binnenzijde

35 x 35 x 169 mm (B x D x H)
Eén deur 

links/rechts draaiend
Spiegel aan binnenzijde

HOGE KAST universeel
greeploos alu keerlijst

HALF HOGE KAST universeel
greeploos alu keerlijst

HALF HOGE KAST 
greeploos gelakt

HALF HOGE KAST
met greep

HOGE KAST universeel
greeploos gelakt

HOGE KAST universeel
met greep

HOGE KAST universeel
greeploos gelakt

ondiep model

HOGE KAST universeel
greeploos gelakt

(H
ALF)  H

O
G

E KASTEN

(HALF) HOGE KAST greeploos alu keerlijst:

KRIJT WITRELIEF GRIJS OER GRIJSWOODSTOCK GEROOKT 
EIKEN

NATUREL 
EIKEN

(HALF) HOGE KAST greeploos gelakt:

HG WIT MAT ANTRACIET HG ANTRACIETMAT WIT MAT GRIJSMAT TAUPE

(HALF) HOGE KAST met greep:

KRIJT WITRELIEF GRIJS OER GRIJSWOODSTOCK NATUREL 
EIKEN

HG WIT HG ANTRACIET
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Overzichtelijk 
     en opgeruimd

LADE-INDELING

Het interieur van de lade is uit te breiden met een kunststof ladeverdeling 
voor het ordelijk opbergen van kleine voorwerpen. Het softclosing laden-
systeem zorgt ervoor dat alle spullen op z’n plek blijven liggen en de lade 
ordelijk blijft. De standaard kleur van de lade-indeling is antraciet. 

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de breedte van de onderkast die wordt 
gekozen. Standaard zit bij elke set 2x een anti-slip mat voor in beide laden. 
Zie de prijslijst voor de geschikte ladeverdeling voor uw onderkast. 

LMS

x 3 x 3 x 3

322146 322

min. 307 max. 402 322

min. 436 max. 506

LA
D

E-
IN

D
EL

IN
G
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VOLT 001
LED verlichting (ip44)
5 x 14 x 4,5 (B x D x H)

Chroom

LED Kleur: 4200 Kelvin

VOLT 003
LED verlichting (ip44)
30 x 3 x 3 (B x D x H)

Chroom

VOLT 005
LED verlichting (ip44)

30,5 x 2,5 x 1 (B x D x H)
Chroom

VOLT 006
LED verlichting (ip44)
58 x 2,5 x 1 (B x D x H)

Chroom

                (B x D x H)
VOLT 060 TL (ip 23) Aluminium            60 x 4 x 5
VOLT 070 TL (ip 23) Aluminium            70 x 4 x 5
VOLT 100 TL (ip 23) Aluminium          100 x 4 x 5 
VOLT 120 TL (ip 23) Aluminium          120 x 4 x 5

LED BALK (ip 44) Aluminium

           (B x D x H)
            60 x 2 x 1
            70 x 2 x 1
            80 x 2 x 1
            90 x 2 x 1
          100 x 2 x 1 
          120 x 2 x 1
          140 x 2 x 1    

     

VOLT 002
LED verlichting (ip44)
31 x 5 x 1 (B x D x H)

Chroom

Te combineren met de INK
  spiegels en spiegelkasten

VERLICHTING

VERLICIH
TIN

G

Uw badkamermeubel moet niet alleen mooi en sfeervol zijn, functionaliteit is 
net zo belangrijk. Door uw spiegel of spiegelkast te combineren met de INK® 
verlichting, wordt uw gezicht goed uitgelicht. Dat maakt het opmaken of 
scheren een stuk makkelijker!
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ROND RVS

ROND CHROOM

VIERKANT RVS

VIERKANT CHROOM

Te combineren met de INK
  spiegels en spiegelkasten

GREPEN
Gemakkelijk
     en functioneel
De greeploze meubels met een 45 graden greep of met een aluminium 
keerlijst hebben uiteraard geen externe greep. Voor de meubelen uit de INK® 
collectie die wel met een greep geopend moeten worden heeft u een keuze 
uit een ronde of een vierkante uitvoering; rvs of chroom. De grepen zijn een 
eigen ontwerp van INK®, speciaal ontwikkeld in stijl van de meubelen. Alle 
grepen zijn naar wens te positioneren op het meubel. 

G
RE

PE
N



64

AFDEKPLATEN
Verkrijgbaar met een
voelbare houtstructuur en krasvaste lak

AFD
EKPLATEN

40 cm diep

  60 x 40 x 2 cm
  80 x 40 x 2 cm
100 x 40 x 2 cm
120 x 40 x 2 cm

45 cm diep

  60 x 45 x 2 cm
  70 x 45 x 2 cm
100 x 45 x 2 cm
120 x 45 x 2 cm
140 x 45 x 2 cm
180 x 45 x 2 cm

45 cm diep

  60 x 45 x 2 cm
  70 x 45 x 2 cm
100 x 45 x 2 cm
120 x 45 x 2 cm
140 x 45 x 2 cm
180 x 45 x 2 cm

45 cm diep

  60 x 45 x 2 cm
  70 x 45 x 2 cm
100 x 45 x 2 cm
120 x 45 x 2 cm
140 x 45 x 2 cm

45 cm diep

  60 x 45 x 2 cm
  70 x 45 x 2 cm
100 x 45 x 2 cm
120 x 45 x 2 cm
140 x 45 x 2 cm

50 cm diep*

100 x 50 x 2 cm
120 x 50 x 2 cm
140 x 50 x 2 cm
180 x 50 x 2 cm

50 cm diep*

  70 x 50 x 2 cm
100 x 50 x 2 cm
120 x 50 x 2 cm
140 x 50 x 2 cm
180 x 50 x 2 cm

AFDEKPLATEN
tbv onderkasten met grepen

(afwijkende afmetingen op aanvraag mogelijk)

AFDEKPLATEN
tbv onderkasten greeploos gelakt dubbele laden

AFDEKPLATEN
tbv onderkasten greeploos alu keerlijst 
(afwijkende afmetingen op aanvraag mogelijk)

* 50 cm diep enkel in deze kleuruitvoeringen mogelijk* 50 cm diep enkel in deze kleuruitvoeringen mogelijk

AFDEKPLATEN
tbv onderkasten greeploos gelakt enkele lade

KRIJT WITKRIJT WIT RELIEF GRIJS*RELIEF GRIJS* OER GRIJSOER GRIJS WOODSTOCK*WOODSTOCK* GEROOKT 
EIKEN*

NATUREL 
EIKEN*

NATUREL 
EIKEN*

HG WIT HG WIT MAT ANTRACIETMAT ANTRACIET MAT WITMAT WIT MAT GRIJSMAT GRIJS MAT TAUPEMAT TAUPE

Door het gebruik van een afdekplaat maakt u van de onderkast een compleet 
ander meubel. Combineer de onderkast met een afdekplaat en een opbouw-
wastafel, of creëer een dressoir voor extra opbergruimte. De afdekplaten met 
een voelbare houtstructuur geven het badmeubel een warme uitstraling; de 
krasvaste lakkleuren zorgen voor een strakke look.
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Strak POLYSTONE Ambachtelijk PORSELEIN Stoer QUARTZ

Polystone is een combinatie van 

vulmiddel en kunstmarmer waar-

bij de toplaag voorzien is van een 

polyester gelcoat in glans wit of mat 

wit. De gelcoat geeft een bescherm-

de werking op de wastafel, waardoor 

de wastafel gemakkelijk schoon te 

maken is.

De basis voor porselein bestaat uit 

volledig in de natuur voorkomende 

grondstoffen zoals klei en kwarts-

zand en geven het materiaal zijn 

hardheid en kracht. Porseleinen 

wastafels zijn stoot- en slijtvast, 

breukbestendig en zeer duurzaam. 

Quartz is een door-en-door materiaal 

van het mineraal kwarts en is voorzien 

van een mix van hars en kleurstoffen. 

quartz benadert de robuuste uitstraling 

van natuursteen en heeft als voordeel 

dat dit niet geïmpregneerd hoeft te 

worden. 

Kenmerken en onderhoud:

• Strakke en tijdloze vormgeving

• Beschermende glanzende/matte   

coating

• Schoonmaken met gebruikelijke  

zachte huismiddelen

Kenmerken en onderhoud:

• Ambachtelijke vormgeving

• Geen onderhoud nodig

• Schoonmaken met gebruikelijke   

zachte huismiddelen

Kenmerken en onderhoud:

• Benadert natuursteen

• Heeft een robuuste uitstraling

• Schoonmaken met gebruikelijke   

zachte huismiddelen

Wastafels van polystone:
• Dock 
• Momento*
• Tablet
• X-Ray
• Nauta*
• Topdeck*

Wastafels van porselein:
• Unit
• Urban
• Unlimited
• Ultra
• Topdeck 

Wastafels van quartz:
• Dock 
• Momento
• Nauta
• Topdeck

MAT WIT*

Super hygiënisch Super hygiënisch Super hygiënischZowel mat als 
glanzend wit

Porselein
wit

Ambachtelijke 
uitstraling

Uniek 
kleurenpalet

Oppervlak 
voorzien van 

beschermende 
gelcoat

Eenvoudig
schoon te 

maken

Eenvoudig
schoon te 

maken

Hoeft niet 
geïmpregneerd

te worden

GLANS WIT GLANS WIT

Materiaal & onderhoud

QUARTZ 
ZWART

QUARTZ 
GRIJS
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SERIE

DOCK 40 
 

UNIT 40  

TOPDECK 40 

URBAN 45

 
UNLIMITED 45

  
MOMENTO 45

 
TOPDECK 45 

TABLET 45 

UITVOERING

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

60 70 80 90 100 120 140 160 180 

- - - - - - - - -
60 - 80 - 100 120 - - -
60 - 80 - 100 120 - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
60 - 80 - 100 120 - - -
60 - 80 - 100 120 - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
60 - 80 - 100 120 - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- 70 - - 100 120 - - -
- 70 - - 100 120 - - -
- 70 - - 100 120 - - -
- 70 - - 100 120 - - -

60 70 - - 100 120 140 - -
60 70 - 90 100 120 140 - -
60 70 - 90 100 120 140 - -
60 70 - 90 100 120 140 - -

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

60 70 - - 100 120 140 - 180
60 70 - 90 100 120 140 - 180
60 70 - 90 100 120 140 - -
60 70 - 90 100 120 140 - -

- - - - 100 120 140 - -
- - - 90 100 120 140 - -
- - - 90 100 120 140 - -
- - - 90 100 120 140 - -

Overzicht van de beschikbare combinaties wastafels met onderkasten:
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DOCK 40 
 

MOMENTO 45  

NAUTA 50 

TOPDECK JAZZ

SERIE

MOMENTO 50 
 

TOPDECK 50  

NAUTA 50

ULTRA 50

 
X-RAY 50

quartz grijs
quartz zwart

quartz grijs
quartz zwart

quartz grijs
quartz zwart

quartz grijs
quartz zwart

UITVOERING

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

met grepen
greeploos alu keerlijst
greeploos gelakt dubbele lade
greeploos gelakt enkele lade

60 - 80 - 100 120 - - -
60 - 80 - 100 120 - - -

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

- - - 90 - 120 - - -
- - - 90 - 120 - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Ø40
Ø40

Ø33
Ø33

60 70 80 90 100 120 140 160 180 

- - - - 100 120 - - -
- - - - 100 120 - - -
- - - - 100 120 - - -
- - - - - - - - -

- 70 - - 100 120 140 - 180
- 70 - - 100 120 140 - 180
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 90 - 120 - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - 90 - 120 - - -
- - - - - - - - -

- - - - 100 120 - - -
- - - - 100 120 - - -
- - - - 100 120 - - -
- - - - - - - - -

Mix & Match

Overzicht van de beschikbare wastafels in quartz grijs en zwart en polystone glans en mat wit:

Met de INK® onderkasten en wastafels kunt u eindeloos combine-
ren. Een strakke witte polystone wastafel op een gelakte greeploze 
onderkast of een zwart quartz wastafel op een oer grijze onderkast 
met grepen, de combinaties zijn eindeloos.  Daarom hebben wij dit 
overzicht voor u gemaakt. Zo ziet u in één oogopslag welke wasta-
fel in welke breedtemaat verkrijgbaar is en met welke uitvoering van 
de onderkast u deze kunt combineren. De spiegels en spiegelkasten 
passen op elke serie en bij elke breedtemaat.
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VERSUS
Fontein SKYSCRAPER polystone mat wit 20 x 20 x 30 cm
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De kleine wastafel
   voor in het toilet

FONTEINEN

Van een minimalistisch strak design tot 
een moderne klassieker. Het uitgebreide 
fonteinen programma van INK biedt voor 
ieder toiletruimte een oplossing.

69
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VERSUS
De Versus is een strakke moderne 
fontein die te combineren is met een 
kleine maar fijne onderkast. De fontein 
onderkast biedt genoeg ruimte voor het 
opbergen van uw spullen maar neemt 
daarnaast weinig ruimte in beslag in uw 
toilet.

De fontein is ook vrij op te hangen 
en is verkrijgbaar in 2 verschillende 
materialen. Heeft u graag een complete 
set? Dat kan! De Versus fontein is ook 
verkrijgbaar als complete set, dat is wel 
zo makkelijk! Zie pagina 75.

Een moderne klassieker!

VERSUS glans wit Onderkast naturel eiken
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VERSUS
Specificaties van de

Fontein (b x d x h):

VERSUS
36 x 18 x 9 cm
Polystone / quartz
0 / 1 kraangat
Kranenbank links of rechts

Onderkast (b x d x h):

Onderkast kleuruitvoering hout
36 x 18 x 30 cm
Deur links- of rechtsdraaiend

Onderkast kleuruitvoering lak
36 x 18 x 27 cm
Deur links- of rechtsdraaiend

VERSUS mat wit Onderkast mat antraciet

VERSUS quartz zwart Onderkast naturel eiken

VERSUS glans wit Onderkast naturel eiken

QUARTZ GRIJS

QUARTZ BETON

QUARTZ ZWART

GLANS WIT MAT WIT

WOODSTOCK

GEROOKT EIKEN

MAT ANTRACIET

NATUREL EIKEN

MAT WIT

OER GRIJS

MAT GRIJS

RELIEF GRIJS

KRIJT WIT

MAT TAUPE

HG WIT HG ANTRACIET

FO
N

TE
IN

EN
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SKYSCRAPER
Specificaties van de

Fontein (b x d x h):

SKYSCRAPER
20 x 20 x 30 cm
Polystone
Geen kranenbank
Met handdoekuitsparing
Inclusief verzonken plug in dezelfde 
kleur als de fontein

GLANS WIT MAT WIT



73

STORM
Fontein (b x d x h):

STORM
40 x 20 x 12 cm
Polystone glans wit
1 kraangat
Kranenbank links of rechts

Een fontein met speelse en fijne lijnen!

FO
N

TE
IN

EN 

HANGAR
Specificaties van de

GLANS WIT

Fontein (b x d x h):

HANGAR
40 x 20 x 30 cm
Polystone glans wit
1 kraangat
Kranenbank links of rechts
Met handdoekuitsparing
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CONTRA
Specificaties van de

Fontein (b x d x h):
Vorm binnenbak (zie foto’s):
A. Cilinder
B. Vierkant

CONTRA
40 x 22 x 10 cm
Polystone
1 kraangat
Kranenbank links of rechts

Frame (b x d x h):
40 x 22 x 7 cm (RVS of Alu Coated)

Onderkast kleuruitvoering lak
40 x 22 x 52 cm
Deur links- of rechtsdraaiend

GLANS WIT MAT WIT

MAT ANTRACIETMAT WIT

HG WIT HG ANTRACIET

A.

B.

Fontein spiegels

Spiegel
10 x 100 cm
(b x h)

Spiegel 
op frame
20 x 90 cm
(b x h)

Spiegel 
10 x 70 cm
(b x h)

Spiegel met 
TL-verlichting
40 x 90 cm
(b x h)

Vorm binnenbak:
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FONTEINPACK HANGAR

COMPLETE SET!

Hangar fontein + kraan + sifon + plug

Hangar fontein 40 x 20 x 30 cm, met links 
of rechts de kranenbank.
Verkrijgbaar in polystone glans wit.
Incl. kraan, design sifon en open plug 
chroom. 

Montageset bijgeleverd. 

Verkrijgbaar in:

GLANS WIT

LINKS - 1 kraangat

RECHTS - 1 kraangat

75

+
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+

FONTEINPACK VERSUS

COMPLETE SET!

Design fontein + kraan + sifon + plug

Design fontein 36 x 18 x 9 cm, met links of 
rechts de kranenbank.
Verkrijgbaar in polystone of quartz. 
Incl. kraan, design sifon en open plug 
chroom. 

Montageset bijgeleverd. 

Verkrijgbaar in de kleuren:

QUARTZ GRIJS QUARTZ ZWART

GLANS WIT MAT WIT

LINKS - 1 kraangat

RECHTS - 1 kraangat

Een complete set, wel zo makkelijk!

FONTEINPACKS

QUARTZ BETON
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Het gevoel van           
   echt hout

De houtstructuren van de INK badkamermeubelen 
zijn gemaakt met de nieuwste technieken. 
De authentieke en natuurlijke houtstructuur is 
voelbaar in het oppervlak. Ze zijn dan ook praktisch 
niet van echt hout te onderscheiden. Bovendien 
zijn de meubelen krasvast en stootvast. En ook nog 
bestand tegen spatwater. Dat is wel zo handig in de 
badkamer.
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KRIJT WIT  

RELIEF GRIJS 

OER GRIJS 

WOODSTOCK 

NATUREL EIKEN 

GEROOKT EIKEN

Kleuren met een   
voelbare houtstructuur
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MAT WIT  

MAT GRIJS 

MAT TAUPE 

MAT ANTRACIET

HOOGGLANS WIT 

HOOGGLANS ANTRACIET 

Kleuren met een   
krasvaste lak
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40 | DOCK

DOCK wastafel 40 cm

DOCK polystone glans wit

DOCK quartz grijs

DOCK quartz zwart

DOCK quartz zwart DOCK quartz zwart DOCK quartz zwart

60 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

60 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

60 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

80 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

100 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

120 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

120 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1- 2 kraangaten

80 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

80 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

100 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

100 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

120 x 40 x 6 cm (B x D x H)
0 - 1- 2 kraangaten

DOCK polystone glans wit

DOCK polystone glans wit

DOCK quartz grijs

DOCK polystone glans wit

DOCK quartz grijs DOCK quartz grijs

Pagina 08
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40 | UNIT

UNIT wastafel 40 cm

UNIT porselein wit
60 x 40 x 10 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat
Inclusief porseleinen click plug

120 x 40 x 10 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
Inclusief porseleinen click plug

80 x 40 x 10 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat
Inclusief porseleinen click plug

100 x 40 x 10 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
Inclusief porseleinen click plug

UNIT porselein wit

UNIT porselein wit UNIT porselein wit

Pagina 12
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45 | URBAN

45 | UNLIMITED

URBAN wastafel 45 cm

UNLIMITED wastafel 45 cm

URBAN porselein wit

UNLIMITED porselein wit

UNLIMITED porselein wit UNLIMITED porselein wit

70 x 45 x 8 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

60 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

100 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

120 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

100 x 45 x 8 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

70 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

120 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

120 x 45 x 8 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

90 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

140 x 45 x 11 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

URBAN porselein wit

UNLIMITED porselein wit

UNLIMITED porselein wit

URBAN porselein wit

UNLIMITED porselein wit

UNLIMITED porselein wit

82
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45 | TABLET

TABLET wastafel 45 cm 

TABLET polystone glans wit
midden 

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

100 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

120 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

140 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

TABLET polystone glans wit

TABLET polystone wit
links

TABLET polystone glans wit

TABLET polystone glans wit
 rechts

TABLET polystone glans wit

Pagina 20
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45 | MOMENTO
MOMENTO wastafel 45 cm

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

60 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

60 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

120 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

120 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

100 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

100 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

70 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

80 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

70 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

80 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

140 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

140 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

160 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

160 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

180 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

180 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

MOMENTO polystone glans wit MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit MOMENTO polystone mat wit

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

MOMENTO polystone glans wit

MOMENTO polystone mat wit

Pagina 36
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MOMENTO quartz zwart

MOMENTO quartz zwart

70 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

120 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

60 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

100 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

80 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

140 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

160 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

180 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

MOMENTO quartz zwart

MOMENTO quartz zwart

MOMENTO quartz zwart

MOMENTO quartz zwart

MOMENTO quartz zwart MOMENTO quartz zwart MOMENTO quartz zwart

MOMENTO quartz grijs

MOMENTO quartz grijs

60 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

120 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

100 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

70 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat

140 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

160 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

180 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

80 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

90 x 45 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

MOMENTO quartz grijs

MOMENTO quartz grijs

MOMENTO quartz grijs MOMENTO quartz grijs MOMENTO quartz grijs

MOMENTO quartz grijs

MOMENTO quartz grijs
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40 / 45 / 50 | TOPDECK

TOPDECK opbouw wastafels 

SPIRIT porselein wit SWING porselein wit
45 x 24 x 12 cm  (B x D x H) 45 x 45 x 8 cm (B x D x H)

0 - 1 kraangat

Ø 40 x 12 cm  (Ø x H) 39 x 37 x 12 cm (B x D x H)

55 x 38 x 10 cm (B x D x H)
inclusief porseleinen click plug

Ø 42 x 10 cm  (Ø x H)
inclusief porseleinen click plug

50 x 38 x 11 cm (B x D x H)

URBAN porselein wit 

YALE rond porselein wit YALE vierkant porselein wit 

SOUL rechthoek porselein witSOUL rechthoek porselein witUNLIMITED porselein wit

86

Topdeck 40  - pagina 16
Topdeck 45  - pagina 32
Topdeck 50  - pagina 54

45 x 34 x 12 cm  (B x D x H)
1 kraangat

50 | MOMENTO

MOMENTO polystone glans wit

120 x 50 x 12 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

100 x 50 x 12 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

MOMENTO polystone glans wit

Pagina 40
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JAZZ LARGE polystone glans wit JAZZ LARGE polystone mat wit

JAZZ SMALL  polystone glans wit

JAZZ LARGE quartz grijs

JAZZ SMALL  polystone mat wit

JAZZ LARGE quartz zwart

JAZZ SMALL  quartz grijs

JAZZ SMALL  quartz zwart

Ø 40 x 12 cm  (Ø x H) Ø 40 x 12 cm  (Ø x H)

Ø 33 x 12 cm  (Ø x H)

Ø 40 x 12 cm  (Ø x H)

Ø 33 x 12 cm  (Ø x H)

Ø 40 x 12 cm  (Ø x H)

Ø 33 x 12 cm  (Ø x H)

Ø 33 x 12 cm  (Ø x H)
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50 | X-RAY

50 | ULTRA

X-RAY

X-RAY polystone wit
120 x 50 x 9 cm (B x D x H)
0 - 2 kraangaten

100 x 50 x 9 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten

90 x 50 x 10 cm (B x D x H)
0 - 1 kraangat
Inclusief porseleinen click plug

120 x 53 x 10 cm (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
Inclusief porseleinen click plug

X-RAY polystone wit

ULTRA porselein wit ULTRA  porselein wit

Pagina 50
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50 | NAUTA

NAUTA polystone glans wit

NAUTA quartz zwart

NAUTA polystone mat wit
90 x 51 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 kraangat
inclusief polystone glans witte click plug

90 x 51 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 kraangat
inclusief quartz zwarte click plug

90 x 51 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 kraangat
inclusief polystone mat witte click plug

120 x 53 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
inclusief polystone glans witte click plug

120 x 53 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
inclusief quartz zwarte click plug

120 x 53 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
inclusief polystone mat witte click plug

90 x 51 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 kraangat
inclusief quartz grijze click plug

120 x 53 x 2 cm  (B x D x H)
0 - 1 - 2 kraangaten
inclusief quartz grijze click plug

NAUTA polystone glans wit

NAUTA quartz zwart

NAUTA polystone mat wit NAUTA quartz grijs NAUTA quartz grijs
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Schetsblad
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