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COLOFON
Uitgever Van Heck Badkamers, Styling geerhard Lashof, Fotografie Schepers Fotografie, Vormgeving Volvorm reclamemakers, Drukwerk Senefelder Misset, Styling De Prinsenhof

COPYRIGHT
Het is de policy van ons bedrijf onze producten steeds weer te vernieuwen en te verbeteren. Derhalve behouden wij ons het recht voor om afmetingen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving. Alle afmetingen zijn bij benadering. De inhoud van dit magazine mag niet worden gekopieerd. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

On the MOve…

Wat eens begon als een dorpse badkamerwinkel, 
is uitgegroeid tot een internationaal lifestyle 
merk in sanitair. Met dealers door geheel Europa, 
enthousiaste consumenten in Berlijn, Parijs en 
Rome, wie had dat 10 jaar geleden kunnen denken.

Het is duidelijk, onze badkamers zijn niet voor iedereen. 
Sommige mensen vinden ze te duur, anderen hechten 
geen waarde aan een badkamer met een eigen gezicht.
Ons merk is niet voor grijze muizen, onze klanten 
hebben een uitgesproken mening over interieur en 
tijdloze badkamerinrichting. 
Onze klanten houden van kleur, zien wat het verschil 
is tussen spanenplaat en echt hout, gaan voor 
duurzaamheid en snappen dat vakmanschap langer 
meegaat. Wat geweldig om te ervaren dat er nog veel 
van dit soort mensen zijn. 

Ons bedrijf komt van het platteland. Wij zijn een stel 
nuchtere jongens, met een boerenverstand. Onze 
afkomst vind je terug in onze producten. Die zijn 
allemaal authentiek, gemaakt door mensenhanden, 
gemaakt uit de mooiste houtsoorten. We kopen een 
bos en hakken de bomen. Vervolgens gaan die naar 
de droogkamers, waar ze tenminste twee jaar liggen 
te drogen en te rijpen. We herplanten het bos, zodat 
toekomstige generaties weer verder kunnen.

Vanuit de droogkamer worden de bomen tot 
planken gezaagd, waarna ze verder gaan in onze 
productieafdeling. Als de meubels klaar zijn, worden 
deze naar het schildersatelier verstuurd. Hier zitten 
een dertigtal dames die met de hand, elk meubel 
schilderen. Met de mooiste verfen en met het grootste 
geduld. Het eindresultaat mag er zijn. Een authentiek 
product waar de passie en het vakmanschap vanaf 
spatten. Niet zo strak als bij massaproductie, wel een 
badmeubel dat een leven lang meegaat en altijd zijn 
charme zal behouden.

Nieuw dit jaar is de Country Collectie. Badkamer 
meubilair gemaakt van Frans eikenhout. Omdat 
eikenhout veel meer werkt dan dennenhout was het 
best moeilijk om een goed meubel te maken.

Onze jongens van de productontwikkeling zijn twee 
jaar geleden begonnen met de selectie van de bomen 
en het inplannen van het productieproces.
Het resultaat mag er zijn. Een scala aan producten die 
helemaal bij Van Heck passen. Met een eigen gezicht en 
van de hoogste kwaliteit. Daarnaast zien we de trend 
terugkomen naar vernikkelde en vergulde kranen. We 
zijn blij ook aan deze vraag te kunnen voldoen. Maar 
liefst drie kranenseries zijn nu verkrijgbaar in mat 
goud, mat nikkel en glanzend nikkel.

Van Heck is On the Move. Met veel plezier werken we 
aan het verbeteren en uitbreiden van ons assortiment. 
Bij onze dealers vindt u het eindresultaat. De ene 
showroom is nog mooier dan de andere. graag 
ontvangen we uw foto’s om de badkamer bij u thuis 
eens te zien. Uiteindelijk doen we het daar allemaal 
voor!

“Logic will get you from A to B. 
Imagination will take you everywhere”.
Albert Einstein
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cOuntry
Ruimte, authenticiteit en soberheid is waar de nieuwe Country Collectie voor 
staat. De badmeubels zijn gemaakt van massief Frans Eiken en zijn leverbaar 
in diverse maatvoeringen. De meubels zijn voorzien van softclose lades. U 
kunt kiezen uit een fantastische collectie bijpassende oud ijzeren grepen, 
welke separaat worden bijgeleverd. De hieronder getoonde badmeubels zijn 
voorzien van een massief eiken plank, met daarop een comfortabele waskom. 
Uiteraard is het eiken behandeld en geschikt gemaakt voor vochtige ruimtes. 
U kunt kiezen uit de volgende breedtes: 65 cm, 80 cm, 130 cm, 160 cm, 190 
cm en 210 cm. Voorzien van bijpassende spiegels en kranen. Kijk op pagina 
84 voor alle mogelijkheden.
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Wat te denken van deze granieten opzetkom. De buitenzijde 
is met de hand gekapt en aan de binnenkant is het graniet 
gepolijst. geen enkele wastafel is hetzelfde. Pg001 € 425,- 1.: Traditional handdoekring € 59,-  

2.: Cross Wastafelkraan wandmodel € 300,-    
3.:Traditional bekerhouder € 50,-  

U kunt kiezen voor alle Van Heck opbouwwastafels. Hier is het 
Country badmeubel afgebeeld met een Lyon wastafelkom € 235,-

De badkamer bestaat uit:
Country badmeubel 210 cm  € 3.440,-
granieten opzetkommen  € 425,- p.st.
Vintage verhoogde wastafelmenkgraan  € 399,- p.st. 
Country spiegels in eiken 60 cm € 275,- p.st.
industrial lamp jes in chroom € 129,- p.st.
Country large ladegrepen € 12,- p.st.

Country Oud Ijzeren handdoekstang
VHHA-23 Country Handdoekstang € 49,-
Te bevestigen aan de zijkanten van een Country ladekast.
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cOuntry
De Country meubels zijn leverbaar in heel veel maatvoeringen. Op deze 
pagina vindt u de enkele badmeubels. Deze zijn leverbaar in 80 cm of in 65 
cm breedte.  Uiteraard voorzien van bijpassende spiegel, maar ook kunt  u 
kiezen voor een spiegelkast. De meubels worden greeploos geleverd, u kunt 
kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen en knoppen.  De meubels op deze 
pagina zijn voorzien van een houten blad met opzetkom. De opzetkom kunt 
u varieeren. Verderop in deze brochure vindt u alle mogelijke kommen. Ook 
is het mogelijk de meubels toe te passen met een granieten blad en een 
onderbouw wastafel. Deze staan op de volgende pagina afgebeeld.

Prachtige oud ijzeren greep
Country Large    € 12,- p.st.

Een kom leent zich heel goed voor 
een kraan die uit de wand komt.
Country Wastafelmengkraan chroom € 319,-

De Country kranen zijn leverbaar in 
chroom, mat goud, mat nikkel en 
glanzend nikkel. Original verhoogde 
Wastafelmengkraan chroom  € 385,-

Een stijlvolle wastafelkom met een 
blauw motief
Paris Blue Wastafelkom € 495,-

Een royale wasplek!
Nice wastafelkom    € 295,-

Robuste granieten opbouw waskom
Provence     € 425,-

Country Badmeubel 80 €1.535,-
Nice wastafelkom € 295,-
Eiken spiegel € 275,-
Country wastafelkraan € 385,-
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Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.

cOuntry
Op deze foto’s vindt u de Country badmeubels voorzien van een granieten 
blad met rechthoekige onderbouwwastafels. De bladen zijn van topkwaliteit 
graniet, prachtig gepolijst. De Country collectie heeft in elke maat een 
bijpassend granieten blad. Op pagina 84 vindt u alle mogelijke modellen en 
artikelnummers. Het eiken dat we gebruiken is Frans eiken, het beste eiken 
ter wereld. De meubels worden greeploos geleverd, u kunt zelf kiezen welke 
greep het beste bij u past. U kunt de meubels combineren met een spiegel 
of met een spiegelkast. Nieuw in de collectie zijn de lampen, welke ook zijn 
afgewerkt in een weathered rust finish. Deze combineren super bij de oud 
ijzeren grepen.

Country badmeubel 80 cm met granieten blad 
en onderbouw wastafel € 1.695,-

industrial lampje 
Weathered Rust    € 149,-

Country badmeubel 210 cm met granieten blad € 3.860,-
granieten opzetplint (optioneel)  € 150,-
Country spiegel   € 275,-
Vintage wastafelmengkraan  € 299,-

Kies uit verschillende oud 
ijzeren grepen, zie vanaf pagina 44.
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trADItIOnAL
Traditional Badmeubels zijn al jaren in onze collectie. De meubels zijn allemaal 
gemaakt van massief hout en voorzien van een granieten of marmeren blad met 
onderbouwwastafels. De Traditional collectie is leverbaar in 42 kleuren en heeft 
in bijna elke breedte maat een oplossing voor uw badkamer.

Op de foto links is de allergrootste afgebeeld, maar liefst 2,20 meter breed, 
maar ook in een kleine badkamer zijn er allerlei mogelijkheden om deze look 
te creëren. De collectie heeft spiegelkasten, spiegels, en opzetkasten. Door de 
veelzijdigheid in kleuren bent u in staat een badkamermeubel te maken dat 
helemaal bij u past. Kijk op pagina 44 voor alle mogelijkheden.

Verkrijgbaar in 42 kleuren

1

Traditional badmeubel 220 cm  € 3.735,-
Compleet met granieten blad en onderbouwwastafels
Traditional spiegelopzetkast € 1.095,-
Aspen de luxe wastafelkraan € 335,- p.st.

Colonial wastafelmengkraan   € 220,-
De kraan is leverbaar in 4 verschillende finishes en kan ook met zwarte hendels worden geleverd.

Cross wastafelmengkraan 
in geborsteld goud   € 535,-

Colonial lampje   € 129,-

Douchethermostaatkraan 
€ 780,-

Aspen de Luxe € 335,-
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Als je kiest voor landelijk dan zijn de badmeubels uit de Traditional serie 
op je lijf geschreven. De meubels zijn allemaal met de handgeschilderd 
en gemaakt van echt hout. U kunt kiezen uit maar liefst 42 kleuren en 7 
verschillende breedtematen. De bladen zijn van graniet of wit marmer en 
worden voorzien van onderbouw wastafels.

Wij vinden het bad op pootjes hierbij erg geschikt. Deze baden zijn gemaakt 
van gietijzer, waardoor u de buitenkant kunt schilderen in elke kleur. 
Uiteraard hebben we een prachtig assortiment kranen (12 jaar garantie) en 
accessoires die de badkamer helemaal compleet maken. Kijk op pagina 44 
voor alle mogelijkheden.

trADItIOnAL

Verkrijgbaar in 42 kleuren

Traditional 1600 spiegelkast    € 1.150,- 
leverbaar in 42 kleuren

Traditional 1600 badmeubel leverbaar in 42 kleuren  € 2.875,- 
Compleet met granieten blad en onderbouw wastafels 
Traditional 1600 spiegel leverbaar in 42 kleuren € 625,- 
Traditional kolomkast leverbaar in 42 kleuren € 1.150,-
Colonial 3 gats wastafelkraan chroom € 545,-  
kan ook met zwarte hendel
Queensland gietijzeren bad  € 1.895,-
Colonial badkraan chroom  € 370,- 
leverbaar in 4 finishes 

Traditional inbouwthermostaatkraan    € 1.395,- 
compleet, 12 jaar garantie

Traditional badmeubel 95 cm.  
€ 1.980,- leverbaar in 42 kleuren

Long island lampje    € 129,-

Traditional badmeubel 130 cm    € 2.085,- 
compleet met granieten blad, in 42 kleuren
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trADItIOnAL

Traditional 130 badmeubel in Woodwash Light € 2.085,-
Traditional 130 spiegelkast in Woodwash Light € 1.045,-
Traditional Wastafelmengkraan in chroom (2x) € 350,-
Beauty gietijzeren bad € 2.995,-
Traditional Badmengkraan in chroom  (niet afgebeeld) € 295,-
Badoverloop in chroom € 195,-

De Traditional meubels zijn er in 42 kleuren. Op de foto’s op deze pagina vindt 
u de meubels in de woodwash afwerking. Woodwash is een houtafwerking 
en niet zomaar een kleur. De meubels worden eerst helemaal geborsteld en 
oud gemaakt, waarna er drie lagen beits worden aangebracht om te komen 
tot de vergrijsde afwerking. Woodwash is verkrijgbaar in light, medium en 
dark. De prijzen van onze badmeubels vindt u achterin de brochure. Het 
maakt niet uit welke kleur u kiest, allemaal dezelfde prijs!

Kingston hangende 
handdoekradiator 
in chroom €1.295,-

Alle Traditional spiegelkasten zijn ook aan de 
binnenzijde voorzien van spiegels. 

Traditional Wastafelmengkraan 
in chroom € 175,-
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De collectie Riverhead bestaat uit diverse massief eiken wastafelbladen met 
daaronder een hangend of staand lade element. De lade elementen zijn 
leverbaar in 42 kleuren.

Uiteraard leveren we in dit programma bijpassende spiegels.Het leuke 
van deze serie zijn de enorme mogelijkheden van witte of gedecoreerde 
kommen. Hiermee maakt u uw badmeubel helemaal persoonlijk en creëert 
u iets unieks. De meubels zijn uiteraard ook in een enkele variant leverbaar, 
bovendien kunt u de plank helemaal op maat maken. Kijk op pagina 62 voor 
alle mogelijkheden.

rIverheAD

Verkrijgbaar in 42 kleuren

1

2

3

4

5

6

8 9

1.: Vintage Muurkraan € 325,-    2.: Vintage Wastafelkraan hoog € 399,-    3.: Nice Wastafelkom € 295,-    
4.: Lyon Wastafelkom € 235,-    5.: Paris Blauw Wastafelkom € 495,-    6.: Dutch Blue Wastafelkom  
€ 650,-    7.: Paris Wastafelkom € 179,-   8.: Brown Turqoise Wastafelkom € 495,-    9.: Lampje  € 129,-    
Foto Links: Boat Wastafelkom € 395,-    
Grote foto Linksboven: Eiken plank 196 cm met lade element en steun € 1.259,- 

7

U kunt het wastafelblad ook met 
twee lades en twee  kommen toepassen.
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rIverheAD
De Riverhead collectie bestaat uit diverse maatvoeringen massief eiken 
wastafelbladen met daaronder lade elementen. Hier staat het lade element 
op de vloer, tevens is het mogelijk om deze onder de eiken plank te 
bevestigen, zodat er een hangend meubel ontstaat. (zie pagina 17)

De lade elementen zijn in 42 verschillende kleuren leverbaar en in drie 
breedtes. U kunt kiezen uit verschillende kommen, waaronder ook 
een prachtige collectie handgeschilderde. Kijk op pagina 62 voor alle 
mogelijkheden.

Verkrijgbaar in 42 kleuren

Oud eiken wastafelblad 150 cm  € 495,-
oud ijzeren steun  € 99,- p.st.
Lyon wastafelkom  € 235,-
Country wastafelmengkraan hoog € 385,-
Country eiken spiegel 60 cm  € 275,- 
Riverhead 140 cm lade element   € 995,- 
verkrijgbaar in 42 kleuren
industrial lampje  € 129,-

Country Wastafelkraan 
verhoogd vanaf    € 395,-

Rieten wasmanden 
vanaf   € 129,-    

 Country Muurkraan  
in Nikkel    € 350,- 

Massief Eiken planken vanaf   € 300,-    
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De Van Heck badmeubels worden veelal gemaakt van echt hout. Pieter Kuipers, hoofd van onze meubelma-

kerij is verantwoordelijk voor de keuze van de juiste boom, het aanplanting proces en de kwaliteitsbewaking. 

Midden in ons 350 hectare grote bos ligt zijn werkplek, de meubelmakerij van Van Heck.

ik ben 8 jaar geleden begonnen bij Van Heck bad-
kamers en het leuke van mijn werk is vooral de 
afwisseling. zo ben ik niet alleen bezig met het fa-
bricageproces van de badmeubels maar heb ik ook 

de verantwoordelijkheid over het kiezen van de juiste 
boom, de herplant in het bos en de droogtijd van het 
hout. Een van de leukste aspecten van Van Heck is dat 
de collectie steeds wordt vernieuwd. 

Bart en Philip komen wekelijks bij me om hun ideeën te 
spuien en zo kunnen we uren met elkaar zitten om een 
nieuw badmeubel tot in perfectie te ontwikkelen. Het 
bijzondere van werken met echt hout is dat je werkt met 
levende producten.

Onze producten komen uit de natuur en daar moeten 
we op een verantwoordelijke wijze mee om gaan. Dat 

doen we bij Van Heck als geen ander. Heel vaak vragen 
klanten aan me, kan dat wel echt hout in de badkamer. ik 
moet daar altijd een beetje om lachen, omdat echt hout 
juist heel erg geschikt is om toe te passen. Ten eerste 
draagt echt hout enorm bij aan de authentieke landelijke 
uitstraling van onze producten en ten tweede zorgen wij 
ervoor dat het hout goed wordt gedroogd. Alle meubels 
staan een aantal millimeters vrij van de vloer, dus kan er 
helemaal geen vocht bij komen. 

Daar waar het meubel kan werken passen wij een delen 
MDF toe. Alle houten meubels worden met de hand ge-
schilderd, het voordeel hiervan is dat je kleine bescha-
digingen heel eenvoudig kunt wegwerken, maar wil je 
het badmeubel over een aantal jaren een andere kleur 
geven, dan pak je de kwast en krijg je helemaal een 
nieuwe look. 

De ontDekker

vAn het
vAkMAnschAp
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De oplossingen die we bieden voor de inrichting van uw toiletruimte zijn heel 
divers. We hebben heel veel toiletmeubeltjes die in elke ruimte passen. Maar 
kijk ook eens naar onze fonteintjes, onze toiletten uit grootmoeders tijd en onze 
accessoires. 

De kLeInste kAMer

Meubels zijn verkrijgbaar in 42 kleuren

Eiken blad voor fontein, inclusief 2 steunen
(600 x 300 mm)   € 373,-

Traditional wandtoilet   € 595,-

 gekleurde fonteinkommen 
vanaf    € 195,-

Long island fonteinmeubel 
vanaf   € 545,- 

 Hoekfonteinmeubel   € 670,- 

Fontein met gefrijnde rand   € 360,-
 Fonteinkraan   € 95,-

Fonteinkraan   € 119,-

Toilet met hooghangend 
reservoir   € 1.395,-

granieten fonteinkom    € 365,-

Toiletrolhouder    € 55,- 

   Geborsteld Nikkel                                                                         Glanzend Nikkel                                                                         Geborsteld Goud                                                                                    Chroom

Badmantelhaak   € 39,-

Alle Traditional accesoires zijn verkrijgbaar in 4 verschillende finishes
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De kLeInste kAMer
Op deze pagina’s vindt u de nieuwste collectie toiletinrichtingen. Het Blen-
heim meubel is een echte engelse klassieker. Een art deco wastafel van het 
mooiste porcelein, met daaronder een 6 hoekig meubel. Deze kan niet al-
leen in een ruim toilet, maar past ook heel goed in een badkamer. Voor de 
Riverhead fonteinmeubels geldt hetzelfde. Omdat deze 50 cm breed zijn, 
zullen ze niet in elke toiletruimte passen. Ook deze zijn zeer geschikt voor de 
kleinere badkamer. Onze wandtoiletten zijn net even iets landelijker dan de 
standaard modellen. Wij vinden ze perfect passen bij ons sanitair, hopelijk 
u ook!

Nieuw in onze collectie zijn de Riverhead fonteinmeubels.
Deze zijn 50 cm breed en kunnen ook als kleine wastafeloplossing dienen.

Foto links: Riverhead met deur    € 840,-
Foto rechts: Riverhead open    € 780,- 

Blenheim badmeubel, voorzien van klassieke keramische 
wastafel € 995,- compleet (610 x 510 mm)
Het badmeubel is leverbaar in 42 kleuren.

in uw toilet is een eiken blad waarop u uw fontein plaatst 
niet alleen origineel, maar ook erg praktisch. De eiken 
planken zijn er in veel breedte en diepte variaties. Hier 
afgebeeld een eiken plank van 1200 x 300 mm   € 295,-

Dorchester lamp in 
Weathered Rust    € 149,-
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The Industrial Collection is nieuw in 2017.
De onderstellen zijn gemaakt van ijzer en met de hand gelast. Uiteraard is het 
ijzer behandelt tegen roesten. De meubels zijn verkrijgbaar met een eiken 
plank en een wastafelkom, maar kunnen ook van een rechthoekige wastafel 
worden voorzien.

U kunt kiezen voor een enkel en een dubbel meubel.  The industrial 
Collection is helemaal van nu, hip en trendy! Bijpasssende kranen en 
lampjes en accessoires maken het helemaal af. Kijk op pagina 94 voor alle 
mogelijkheden.

InDustrIAL

industrial badmeubel 
met wastafel €  1.279,- 
industrial Kolomkast 
€ 1.495,-

industrial badmeubel met kom    € 1.314,-    

Rieten mand    € 39,-  

 Lampjes    € 129,-

Vintage wastafelkraan    € 295,-

 industrial  lamp    € 129,-
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vIntAge
De naam zegt het al, Vintage, een stijl die zeer geliefd was in de jaren ’60 en 
70 van de vorige eeuw.

De Vintage badmeubels zijn strak en robuust. gemaakt van massief hout en 
voorzien van stoere stollen, maakt dat dit programma zeer geliefd is voor elk 
type inrichting. De badmeubels zijn leverbaar in twee maatvoeringen, 80 cm 
en 140 cm breed. Daarbij kunt u steeds kiezen voor een keramische witte 
wastafel of een prachtige granieten wastafel.

De meubels zijn leverbaar in 42 kleuren en de lades zijn uiteraard voorzien 
van softclose sluitingssystemen. Bijpassende spiegels en spiegelkasten 
maken de collectie compleet. Kijk op pagina 70 voor alle mogelijkheden.Verkrijgbaar in 42 kleuren

Grote foto boven: Vintage 80 cm badmeubel v.a.     € 1.675,-
Foto linksboven: Vintage 140 cm badmeubel v.a.   €  2.990,-

Deco wandradiator    € 795,- 

Colonial wastafelkraan € 235,-
Colonial kranen zijn leverbaar 
in 4 finishes met zwarte of witte 
hendels.

Sanitaire de Paris acrylbad    € 1.250,-
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Mijn vader is van huis uit antiquair. We hadden thuis in 
Amsterdam een fantastisch klein winkeltje met daarin 
allemaal spullen uit vroegere tijden. Vaak ging ik met 
mijn vader mee op inkoop. We hebben letterlijk overal 

rondgesnuffeld, in Bretagne, Normandië, van Engeland tot  italië, 
we gingen door heel Europa om de mooiste antiquiteiten te kopen. 
Vaak was het gewoon bij de mensen thuis, op boerenerven of in 
oude schuurtjes waar mensen hun oude kasten onder lakens hadden 
opgeslagen. “ik herinner me nog die keer toe we op een regenachtige 
dag aankwamen bij een Chambre d’Hotes dat op het punt stond om 
te sluiten. De oude eigenaresse was overleden en haar twee dochters 
wisten niet wat ze moesten doen met de antieke bedden, serviezen en 
lampetkannen uit de vorige eeuw. We hebben alles ingeladen in onze 
vrachtwagen en moe maar voldaan reden we terug naar de winkel in 
Amsterdam.

Ons grootste probleem was dat het aanbod van antiek steeds schaarser 
werd en de zoektochten door Europa steeds minder opleverden. ik 
besloot dat als we door wilden gaan dat ik zelf antiek moest maken.

Tijdens een vakantie in Thailand kwam ik in contact met Suciatti 
Bethari. zij geniet daar een enorm aanzien als binnenhuisarchitecte. ze 
ontwerpt de mooiste meubels gemaakt uit de beste kwaliteit hout. Niet 
alleen heeft ze veel verstand van design, maar ook weet ze heel erg 
veel van het productieproces af en hoe de producten worden gemaakt. 
geboren in een grote familie van ambachtsmensen was dat een logisch 
gevolg. Omdat ook Suciatti houdt van tradities en alles wat er doorleefd, 
antiek en gebruikt uit ziet had zij een proces ontdekt dat nieuw hout er 
oud uit laat zien. zij gebruikt daarbij de oude wetten van de natuur. 
Juist als je nieuwe producten in de zon of in de regen legt, zullen ze erg 
snel verweren. Als je een nieuwe steen hebt en je smeert er yoghurt op, 

dan zul je zien dat de steen er binnen twee weken groen en verweerd 
uit gaan zien. zo moet je het ook doen met het hout.

Vervolgens pakte ze een nieuw gemaakte paneeldeur. Door deze keer 
op keer te schilderen en te schuren leek het al snel dat het een hele 
oude deur was. Hoe vaker ze dit proces herhaalde, hoe ouder de deur 
werd. Om deze visie verder te realiseren trok ze naar de binnenlanden 
van Thailand waar ze aan ambachtslieden de de foto’s toonde van deze 
deur. Deze vakmensen begrepen precies waar ze naar op zoek was. 

Terug in Nederland passen wij deze receptuur tot op de dag van 
vandaag toe op al onze badmeubels. in onze fabrieken proberen 
we natuurlijk steeds allemaal dezelfde kasten te maken, maar als 
je goed kijkt is geen enkele kast hetzelfde. De verfstructuur wijkt af, 
de houtnerven lopen overal anders. Soms is er links wat ruwer hout 
en soms is het rechts. Allemaal oneffenheden die je vertellen dat er 
vaklieden aan het werk zijn geweest die vanuit een boom een prachtig 
product hebben gemaakt. 
Het gebeurt wel eens dat klanten bij ons komen en roepen dat het 
meubeltje niet goed is afgewerkt en dat ze hier en daar een houtnerf 
tegen komen of dat er een klein krimpnaadje is ontstaan. Lachend 
neem ik dit soort klanten mee naar onze ateliers en leg ze uit wat we 
aan het doen zijn. Volledig perplex komen ze na de rondleiding terug 
en begrijpen ze pas dan wat voor prachtig product ze eigenlijk hebben 
gekocht. 

geen MDF, geen CNC gestuurde apparaten, maar mensenhanden 
die gebruik makend van de natuur een prachtig product hebben 
geschapen. Toen iemand me onlangs vroeg wat onze badmeubels zo 
speciaal maakt was m’n antwoord dan ook snel gevonden; Van Heck 
Bathroomfurniture, because it is handmade for you!

De kunst van

OuD hOut
Altijd al wordt Van Heck badkamers geïnspireerd door klassieke modellen uit het verleden. 

Suciatti Bethari heeft voor ons uitgevonden hoe we van nieuw hout, oud hout maken.
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Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.

LOng IsLAnD
Long island staat voor de typische stijl van de kust. Waaierige stranden, zon 
en de frisheid van de oceaan. De badmeubel collectie van Long island ademt 
deze sfeer. Diverse badmeubels, leverbaar in 42 kleuren, waarbij u steeds 
kunt kiezen om de meubels met of zonder logo te laten uitvoeren. Bij elk 
Long island meubel is er de keuze uit een keramische witte wastafel of een 
granieten wastafel.

Long island badmeubels zijn leverbaar in vele varianten en breedtematen. 
Kijk op pagina 56 voor alle mogelijkheden.

Verkrijgbaar in 42 kleurenGrote foto linksboven: Long island badmeubel vanaf       € 1.090,-
Foto Linksonder: Long island dubbel badmeubel vanaf    € 2.040,-

 Kingston Handdoekradiator    € 1.295,-
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sAnItAIre De pArIs
Door het open karakter krijgt u met deze badmeubel collectie een gevoel van  
“laissez faire” De collectie is leverbaar met een granieten of marmeren blad 
en in diverse enkele of dubbele uitvoeringen. De meubels zijn verkrijgbaar in 
42 kleuren, u kunt kiezen voor een Sanitaire de Paris logo, maar de meubels 
kunnen ook zonder logo worden gemaakt.

Het is harstikke leuk om bijpassende rieten manden in de open vakken 
te plaatsen en de meubels kunnen worden voorzien van spiegels of 
spiegelkasten. Kijk op pagina 52 voor alle mogelijkheden.

Verkrijgbaar in 42 kleuren

Sanitaire de Paris badmeubel 130 cm v.a. € 1.560,-

 Traditional Acrylbad 
€ 1.250,-  

Towelrack 
€ 295,-   

Douchethermostaat 
€ 1.295,- 

Sanitaire de Paris 
Badmeubel 70 cm 
v.a.    € 1.015,-
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Als u de ruimte heeft is deze badkast een prak-
tische oplossing. Voorzien van 2 open schappen 
en een klep, biedt deze kast u heel veel opber-
gruimte die normaal onbenut blijft. Het bad 
wordt geleverd met een granieten randafwerk-
ing, onderkasten en zijpaneel. Tevens kunt u de 
onderkast kiezen in alle kleuren en kan het ook 
zonder het Long island Logo worden besteld. 
FTBADSET-2 € 2.950,-

Rustiek eiken wastafelblad

new cOLOnIAL
New Colonial is al jaren zeer geliefd. De combinatie van een eiken blad met 
een gekleurde onderkast geven deze serie de charme van de koloniale tijd.
De onderkasten zijn leverbaar in een enkele en een dubbele uitvoering, 
waarbij u uit 42 kleuren kunt kiezen. Het logo op de deuren is optioneel en 
kan dus ook worden weggelaten.

Op het eiken blad zijn twee opzetkommen geplaatst. Hier kunt u kiezen voor 
een verhoogde wastafelkraan of voor een kraan uit de wand. De serie kan 
worden gecombineerd met bijpassende en praktische kolomkasten, waarin 
u al uw badkamerspullen en handdoeken kwijt kunt. Ook kunt u kiezen uit 
een bijpassend assortiment spiegelkasten of spiegels. Alle badmeubels zijn 
gemaakt van massief hout en vervolgens met de hand geschilderd. Dit zorgt 
voor een landelijke look, geen enkel badmeubel is helemaal hetzelfde. Kijk 
op pagina 54 voor alle mogelijkheden.

Verkrijgbaar in 42 kleurenNew Colonial badmeubel dubbel met logo € 1.395,-
Rustiek eiken wastafelblad  € 455,-
Lyon wastafelkom (2X)   € 470,- 

Aspen Wastafelmengkraan in chroom (pst.) € 295,-
Hoge kolomkast in wit (per stuk)  € 1.150,-
Towel Rack in wit   € 295,-

 Lampje    € 129,- 

 Colonial enkel badmeubel
 v.a.   € 1.590,- 
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vrIjstAAnDe
baDen

Royal Gietijzeren bad 
BRG83 1800x770 mm € 2.195,-
Alleen leverbaar met kraangaten
Alleen leverbaar met poten zoals afgebeeld

Beauty Gietijzeren Bad
BRG76 1700 x 760 mm € 2.995,-

Alleen leverbaar zonder kraangaten

Onze vrijstaande baden zijn ruimtebesparend in elke badkamer. Uiteraard 
hoeft u deze niet altijd helemaal vrij in de badkamer te plaatsen, vaak worden 
ze met een lange zijde tegen de wand geplaatst. De baden zijn er in gietijzer 
maar ook in acryl. Alle gietijzeren baden dienen aan de buitenzijde te worden 
geschilderd. Het voordeel hiervan is dat u ze kunt maken in een kleur die bij 
de ruimte past. Uiteraard hoeft u de acrylbaden niet te schilderen, deze zijn 
binnen en buiten in dezelfde sanitair witte kleur.
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Queensland Gietijzeren bad
BRG89 1700x770 mm met kraangaten        € 1.895,-
BRG89NT 1700x770 mm zonder kraangaten € 1.895,-
Alleen leverbaar met poten zoals afgebeeld

Queensland gietijzeren bad met kraangaten
BRG89 1700 x 750 € 1.895,-

Traditional acrylbad 
Een bad met verchroomde poten. 
Traditional Acrylbad BRK89 1700 x 750 € 1.250,-

Het bad is alleen leverbaar met kraangaten

bADen Op pOOtjes 
by van heck
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Badaansluitset
Chroom VHBTHC151630
Bestaande uit :
Badoverloop 
Siermantelbuizen
Sifon
Complete set € 395,-
Alleen in Chroom leverbaar

Sanitaire de Paris acrylbad
Dit bad heeft verchroomde poten.
Sanitaire de Paris Acrylbad BRK88 1700 x 750 € 1.250,-

Het bad is alleen leverbaar met kraangaten

Big Winner
BRG711 1800x800 mm         € 2.195,-
Alleen leverbaar met kraangaten
Alleen leverbaar met poten zoals afgebeeld

Badtoevoerbuizen
Chroom  VHBTHC20  € 395,-
Te gebruiken bij een kraan naast 
het bad, zonder kraangaten.

Leverbaar in 4 finishes zie pagina 123

Ook in losse onderdelen leverbaar
VHBTHC16  Badoverloop € 195,-
VHBTHC15Ci Sifon € 215,-

Leverbaar in 4 finishes zie pagina 123
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trADItIOnAL
baDmeubels

De Traditional Badmeubels zijn voor het grootste deel gemaakt uit 
echt hout en delen MDF, waarna ze met de hand worden geschilderd. 
Omdat hout werkt, het krimpt en zet uit en gaat als het ware met de 
temperatuur mee, ontstaat er af en toe spanning in het hout. Hier-
door kunnen krimpnaden ontstaan. Al onze badmeubels worden be-
wust verouderd. U zult op alle producten verschillende oneffenheden 
vinden, die echter op geen enkel badmeubel hetzelfde zijn. Het lan-
delijke karakter wordt hiermee benadrukt en deze veroudering geeft 
extra charme aan uw badmeubel. Indien u kiest voor de Woodwash of 
Oud Hout afwerkingen dan worden de kanten nog eens extra geschu-
urd en worden de oppervlaktes met spijkers beslagen.

Mocht er een beschadiging optreden, of mocht door de houtwerking 
een wat grotere naad ontstaan dan kunt u deze eenvoudig bijwerken 
met wat plamuur en verf. Verf wordt u op aanvraag kostenloos door 
ons toegezonden. Al onze verfen zijn gemaakt op waterbasis, het 
grote voordeel hiervan is dat u de badmeubels  zo  altijd kunt on-
derhouden en u een badmeubel krijgt voor het leven.  Elk meubel is 
leverbaar in alle mogelijke Van Heck kleuren en afwerkingen.

Achter elke meubelcode vindt u 3 kruisje (XXX). Hier vult u uw kleur-
code in. Deze vindt u op pagina82-83 van deze brochure.

Alle badmeubels zijn voorzien van softclose deurtjes en lades. Let op 
dat u het badmeubel waterpas op de vloer plaatst. Hiervoor worden 
wigjes bijgeleverd, mocht u een ruwe of ongelijke vloer hebben. Alle 
meubels zijn standaard voorzien van verchroomd beslag. De bladen, 
welke worden voorzien van onderbouwwastafels zijn gemaakt van 
graniet of wit marmer. Dit zijn natuurproducten, geen enkel blad 
is dan ook hetzelfde. De bladen worden uit de groeves gehaald in 
grote blokken, waarna ze verzaagd worden op onze werkplaats. Hier 
worden de uitsparingen gemaakt en de kraangaten geboord. U kunt 
kiezen voor 1 of 3 kraangaten.

De bladen zijn van perfecte kwaliteit, maar uiteraard kunnen er kleine 
aders of fossielen in zitten. Deze producteigenschap geeft aan dat u 
een duurzaam product heeft gekocht, gemaakt uit de natuur. De op-
zetplinten, welke aan de rug van het meubel, bovenop het blad kun-
nen worden geplaatst zijn optioneel.



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
46 47

TRADiTiONAL BADMEUBELS

Badmeubel 70
(720 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT70MER-XXX Badmeubel 70 met rechtstdraaiende deur  € 835,-
FT70MEL-XXX Badmeubel 70 met linksdraaiende deur  € 835,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT70BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 320,-
FT70BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 350,-
FT70PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT70BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 350,-
FT70BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 380,-
FT70PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH099 Rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 160,-

of

FT70BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 425,-
FT70BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 455,-
FT70PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 80,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-

Traditional Spiegelkast 70
(790 x 222 x 927 mm)

Kies uit onderstaande opties:
FT70SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 730,-
FT70SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 730,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 70
(795 x 190 x 1000 mm) 
FT70SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 315,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 70 met lades
(720 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT70LA-XXX Badmeubel 70 met twee lades (softclose)  € 1.050,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT70BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 320,-
FT70BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 350,-
FT70PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT70BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 350,-
FT70BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 380,-
FT70PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH099 Rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 160,

of

FT70BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 425,-
FT70BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 455,-
FT70PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 80,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-

Traditional Spiegelkast 70
(790 x 222 x 927 mm) 

Kies uit onderstaande opties:
FT70SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 730,-
FT70SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 730,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 70
(795 x 190 x 1000 mm) 
FT70SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 315,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 95 met deur Links of Rechts 
(980 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT95MEL-XXX Badmeubel 95 met linksdraaiende deur   € 1.495,-
FT95MER-XXX Badmeubel 95 met rechtstdraaiende deur  € 1.495,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT95BL-zW granieten blad met kom links en papegaaiebek , 1 kraangat  € 395,-
FT950BL-zW-3 granieten blad met kom links en papegaaiebek, 3 kraangaten  € 425,-
FT95BR-zW granieten blad met kom rechts en papegaaiebek rand, 1 kr. gat  € 395,-
FT95BR-zW-3 granieten blad met kom rechts en papegaaiebek rand, 3 kr. gaten  € 425,-
FT95PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 80,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT95BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, kom links, 1 kraangat  € 580,-
FT95BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, kom links, 3 kraangaten  € 610,-
FT95BR-CA Wit marmeren blad met rechte rand, kom rechts, 1 kraangat  € 580,-
FT95BR-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, kom rechts, 3 kraangaten  € 610,-
FT95PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 90,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-
 (gefrijnd blad is niet mogelijk)

Traditional Spiegelkast 95
(987 x 222 x 927)
 
Kies uit onderstaande opties:
FT95SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 835,-
FT95SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 795,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 95
(795 x 190 x 1000) 
FT95SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 415,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 125
(1230 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT125ME-XXX Badmeubel 125 met deur en 6 lades  € 2.090,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT125BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 425,-
FT125BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 455,-
FT125PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel) € 90,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT125BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 730,-
FT125BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 760-
FT125PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-
 (gefrijnd blad is niet mogelijk)

Traditional Spiegelkast 125
(1310 x 222 x 930) 

Kies uit onderstaande opties:
FT125SPK-XXX Spiegelkast met deur en twee lades  € 1.045,-
(alleen rechtsdraaiend)
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegelopzetkast 125
(1310 x 300 x 1280)
Deze wordt op het granieten blad van het badmeubel geplaatst

FT125OzK-XXX Spiegelopzetkast 125 € 1.025,-
FT125SM-zW granieten achterwand € 220,-

of

FT125SM-CA Wit marmeren achterwand € 250,-
(voor plaatsing op het blad, onder de spiegelopzetkast)

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Rechts Links

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. Verkrijgbaar in 42 kleuren
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TRADiTiONAL BADMEUBELS

Badmeubel 130 met lades
(1320 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT130LA-XXX Badmeubel 130 met vier lades (softclose)  € 1.785,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT130BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 435,-
FT130BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 495,-
FT130PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT130BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 485,-
FT130BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 545,-
FT130PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT130BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 780,-
FT130BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 840,-
FT130PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  130
(1385 x 222 x 930) 
FT130SPK-XXX Spiegelkast dubbel   € 1,045,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 130
(1380 x 190 x 1000) 
FT130SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 520,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. z
ie verderop in deze brochure.

Badmeubel 130 
(1320 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT130ME-XXX Badmeubel 130 met twee deuren  € 1.470,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT130BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 435,-
FT130BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 495,-
FT130PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT130BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 485,-
FT130BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 545,-
FT130PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT130BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 780,-
FT130BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 840,-
FT130PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  130
(1385 x 222 x 930) 
FT130SPK-XXX Spiegelkast dubbel   € 1.045,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 130
(1380 x 190 x 1000) 
FT130SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 520,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 160
(1620 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT160ME-XXX Badmeubel 160 met twee deuren en drie lades  € 2.095,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT160BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 540,-
FT160BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 600
FT160PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT160BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 590,-
FT160BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 650,-
FT160PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT160BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 935,-
FT160BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 995,-
FT160PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  €120,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  160
(1635 x 222 x 930 mm) 
FT160SPK-XXX Spiegelkast dubbel   € 1.150,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 160
(1680 x 190 x 1000 mm) 
FT160SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 625,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.
 

Badmeubel 160 met lades
(1620 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT160LA-XXX Badmeubel 160 met vier grote en twee kleine lades  € 2.395,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT160BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 540,-
FT160BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 600,-
FT160PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT160BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 590,-
FT160BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 650,-
FT160PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  €110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT160BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 935,-
FT160BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 995,-
FT160PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 120,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  160
(1635 x 222 x 930 mm) 
FT160SPK-XXX Spiegelkast dubbel   € 1.150,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 160
(1680 x 190 x 1000 mm) 
FT160SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 625,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.
 

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. Verkrijgbaar in 42 kleuren



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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Badmeubel 220
(2220 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT220ME-XXX Badmeubel  220 met vier deuren en 3 lades  € 2.895,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT220BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 660,-
FT220BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 720,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT220BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 1.535,-
FT220BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 1.595,-
PVH099 2 stuks Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-
 (gefrijnd blad is niet mogelijk)

Traditional Spiegelopzetkast 220 
(2280 x 300 x 1280)

Deze wordt op het granieten blad van het badmeubel geplaatst

FT220OzK-XXX Spiegelopzetkast 220  € 1.095,-
FT220SM-zW granieten achterwand   € 250,-
FT220SM-CA Wit marmeren achterwand € 280,-
 (voor plaatsing op het blad, onder de spiegelopzetkast)

De spiegelopzetkast is voorzien van inbouwspots

TRADiTiONAL BADMEUBELS

Badmeubel 125
(1230 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FT125ME-XXX Badmeubel 125 met deur en 6 lades  € 2.090,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT125BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 425,-
FT125BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 455,-
FT125PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel) € 90,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT125BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 730,-
FT125BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 760-
FT125PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-
 (gefrijnd blad is niet mogelijk)

Traditional Spiegelopzetkast 125
(1310 x 300 x 1280)
Deze wordt op het granieten blad van het badmeubel geplaatst

FT125OzK-XXX Spiegelopzetkast 125 € 1.025,-
FT125SM-zW granieten achterwand € 220,-

of

FT125SM-CA Wit marmeren achterwand € 250,-
(voor plaatsing op het blad, onder de spiegelopzetkast)

De spiegelopzetkast is voorzien van inbouwspots

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Spiegelkastlampje 
Chroom LDi01 € 99,-

Toepasbaar op een traditional 
spiegelkast en een spiegelkast 
met strakke lijst en klassiekelijst.

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. 

Verkrijgbaar in 42 kleuren



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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Badmeubel 70
(720 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FSP70ME-XXX-SP Badmeubel 70 met logo  € 605,-
FSP70ME-XXX Badmeubel 70 zonder logo  € 605,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT70BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 320,-
FT70BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 350,-
FT70PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT70BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat € 350,-
FT70BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 380,-
FT70PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH099 Rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 160,-

of

FT70BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 425,-
FT70BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 455,-
FT70PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 80,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-

Traditional Spiegelkast 70
(790 x 222 x 927 mm)
 
Kies uit onderstaande opties:
FT70SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 730,-
FT70SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 730,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 70
(795 x 190 x 1000) 
FT70SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 315,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 95  Links of Rechts
(980 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FSP95ME-XXX-SP Badmeubel 95 met logo  € 760,-
FSP95ME-XXX Badmeubel 95 zonder logo  € 760,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT95BL-zW granieten blad met kom links en papegaaiebek , 1 kraangat  € 395,-
FT950BL-zW-3 granieten blad met kom links en papegaaiebek, 3 kraangaten  € 425,-
FT95BR-zW granieten blad met kom rechts en papegaaiebek rand, 1 kr. gat  € 395,-
FT95BR-zW-3 granieten blad met kom rechts en papegaaiebek rand, 3 kr. gaten € 425,-
FT95PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 80,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT95BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, kom links, 1 kraangat  € 580,-
FT95BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, kom links, 3 kraangaten  € 610,-
FT95BR-CA Wit marmeren blad met rechte rand, kom rechts, 1 kraangat  € 580,-
FT95BR-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, kom rechts, 3 kraangaten  € 610,-

FT95PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 90,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-
 (gefrijnd blad is niet mogelijk)

Traditional Spiegelkast 95
(987 x 222 x 927)
 
Kies uit onderstaande opties:
FT95SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 835,-
FT95SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend  € 835,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 95
(795 x 190 x 1000) 
FT95SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 415,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 130
(1320 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FSP130ME-XXX-SP Badmeubel 130 met logo  € 945,-
FSP130ME-XXX- Badmeubel 130 zonder logo  € 945,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT130BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 435,-
FT130BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 495,-
FT130PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT130BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 485,-
FT130BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 545,-
FT130PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT130BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 780,-
FT130BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 840,-
FT130PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  130
(1385 x 222 x 930)
 
FT130SPK-XXX Spiegelkast dubbel  € 1.045,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 130
(1380 x 190 x 1000) 
FT130SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 520,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

SANiTAiRE DE PARiS BADMEUBELS

Badmeubel 160
(1620 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FSP160ME-XXX-SP Badmeubel 160 met logo  € 1.045,-
FSP160ME-XXX Badmeubel 160 zonder logo  € 1.045,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT160BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 540,-
FT160BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 600,-
FT160PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT160BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 590,-
FT160BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 650,-
FT160PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  €110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT160BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 935,-
FT160BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 995,-
FT160PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 120,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  160
(1635 x 222 x 930)
 
FT160SPK-XXX Spiegelkast dubbel  € 1.150,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 160
(1680 x 190 x 1000) 
FT160SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 625,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.
 

RechtsLinks

Verkrijgbaar in 42 kleuren



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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NEW COLONiAL BADMEUBELS

New Colonial badmeubel 120
(1200 x 590 x 960) 

Kies uit onderstaande opties:
FCO120-XXX New Colonial badmeubel dubbel zonder logo € 1.395,-

of

FCO120-XXX-SP New Colonial badmeubel dubbel met logo Sanitaire de Paris € 1.395,-

FO113BL Rustiek eiken wastafelblad (verplicht) € 455,-
 Het blad is niet voorzien van kraan-of afvoergaten
PB4033 Lyon wastafelkom (2X) € 470,-

Het badmeubel is hier afgebeeld met een 2 x Lyon wastafelkommen, 
maar u kunt ook andere Van Heck kommen gebruiken, zie pagina 98

Spiegelkast met klassieke lijst

FTRSP120SPK-XXX 1200 x 800 x 140 mm € 940,-

New Colonial badmeubel 86
(860 x 590 x 960) 

Kies uit onderstaande opties:
FCO80-XXX New Colonial badmeubel zonder logo € 1.045,-

of

FCO80-XXX-SP New Colonial badmeubel met logo Sanitaire de Paris € 1.045,-

FO80BL Rustiek eiken wastafelblad (verplicht) € 300,-
 Het blad is niet voorzien van kraan-of afvoergat
PB4033 Lyon wastafelkom   € 235,-

Het badmeubel is hier afgebeeld met een Lyon wastafelkom, 
maar u kunt ook andere Van Heck kommen gebruiken, zie pagina 98

Spiegelkast met klassieke lijst

FTRSP60SPKR-XXX (rechtsdraaiend) 600 x 800 x 140 mm € 465,-
FTRSP60SPKL-XXX (linksdraaiend) 600 x 800 x 140 mm € 465,-

Rustiek eiken wastafelblad Rustiek eiken wastafelblad

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. Verkrijgbaar in 42 kleuren



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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LOng IsLAnD
baDmeubels

De Long Island meubelen zijn voor het grootste deel gemaakt uit 
echt hout en delen MDF, waarna ze met de hand worden geschilderd. 
Omdat hout werkt, het krimpt en zet uit en gaat als het ware met de 
temperatuur mee, ontstaat er af en toe spanning in het hout. Hierdoor 
kunnen krimpnaden ontstaan. Al onze badmeubels worden bewust 
verouderd. U zult op alle producten verschillende oneffenheden 
vinden, die echter op geen enkel badmeubel hetzelfde zijn. Het 
landelijke karakter wordt hiermee benadrukt en deze veroudering 
geeft extra charme aan uw badmeubel. Indien u kiest voor de 
Woodwash of Oud Hout afwerkingen dan worden de kanten nog eens 
extra geschuurd en worden de oppervlaktes met spijkers beslagen.

Mocht er een beschadiging optreden, of mocht door de houtwerking 
een wat grotere naad ontstaan dan kunt u deze eenvoudig bijwerken 
met wat plamuur en verf. Verf wordt u op aanvraag kostenloos 
door ons toegezonden. Al onze verfen zijn gemaakt op waterbasis, 
het grote voordeel hiervan is dat u de badmeubels  zo  altijd kunt 
onderhouden en u een badmeubel krijgt voor het leven.  Elk meubel 
is leverbaar in alle mogelijke Van Heck kleuren en afwerkingen.

Achter elke meubelcode vindt u 3 kruisje (XXX). Hier vult u uw 
kleurcode in. Deze vindt u op pagina 82-83 van deze brochure.

Alle badmeubels zijn voorzien van softclose deurtjes en lades. Let op 
dat u het badmeubel waterpas op de vloer plaatst. Hiervoor worden 
wigjes bijgeleverd, mocht u een ruwe of ongelijke vloer hebben. Alle 
meubels zijn standaard voorzien van verchroomd beslag. De bladen, 
welke worden voorzien van onderbouwwastafels zijn gemaakt van 
graniet of wit marmer. Dit zijn natuurproducten, geen enkel blad 
is dan ook hetzelfde. De bladen worden uit de groeves gehaald in 
grote blokken, waarna ze verzaagd worden op onze werkplaats. Hier 
worden de uitsparingen gemaakt en de kraangaten geboord. U kunt 
kiezen voor 1 of 3 kraangaten.

De bladen zijn van perfecte kwaliteit, maar uiteraard kunnen er kleine 
aders of fossielen in zitten. Deze producteigenschap geeft aan dat 
u een duurzaam product heeft gekocht, gemaakt uit de natuur. De 
opzetplinten, welke aan de rug van het meubel, bovenop het blad 
kunnen worden geplaatst zijn optioneel.



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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LONg iSLAND BADMEUBELS

Badmeubel 60 Staand met 2 lades
(600 x 450 x 910) 

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi60STLA-XXX-Li Badmeubel 60 (met logo) € 995,-
FLi60STLA-XXX Badmeubel 60 (zonder logo) € 995,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH060 Keramische wastafel met 1 kraangat € 355,-
PVg060 granieten Wastafel met 1 kraangat € 895,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Spiegelkast 60 met strakke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FLi60SPKR-XXX  (rechtsdraaiend)  € 415,-
FLi60SPKL-XXX  (linksdraaiend)  € 415,-

Spiegelkast 60 met klassieke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FTRSP60SPKL-XXX  Linksdraaiend   € 465,-
FTRSP60SPKR-XXX Rechtsdraaiend  € 465,-

Spiegel 60 met klassieke lijst
FTRSP60-XXX    € 205,-

Badmeubel 60 Staand met deur
(600 x 450 x 910) met 1 legplank

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi60STNR-XXX-Li (rechtsdraaiend) Badmeubel 60 (met logo) € 735,-
FLi60STNL-XXX-Li (linksdraaiend) Badmeubel 60 (met logo) € 735,-
FLi60STNR-XXX- (rechtsdraaiend) Badmeubel 60 (zonder logo) € 735,-
FLi60STNL-XXX- (linksdraaiend) Badmeubel 60 (zonder logo) € 735,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH060 Keramische wastafel met 1 kraangat  € 355,-
PVg060 granieten Wastafel met 1 kraangat  € 895,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Spiegelkast 60 met strakke lijst
(600 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi60SPKR-XXX  (rechtsdraaiend)   € 415,-
FLi60SPKL-XXX  (linksdraaiend)   € 415,-

Spiegelkast 60 met klassieke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FTRSP60SPKL-XXX  Linksdraaiend    € 465,-
FTRSP60SPKR-XXX Rechtsdraaiend   € 465,-

Spiegel 60 met klassieke lijst
FTRSP60-XXX     € 205,-
 

Badmeubel 120 Staand met 2 deuren 
(1200 x 450 x 910) met 2 legplanken

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi120ST-XXX-Li  Badmeubel 120 (met logo) € 1.045,-
FLi120ST-XXX Badmeubel 120 (zonder logo) € 1.045,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH120 Keramische dubbele wastafel € 995,-
 met 2 x 1 kraangat
PVg120 granieten Wastafel   € 1.995,-
 met  2 x 1 kraangat

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Dubbele Spiegelkast 120 met strakke lijst
(1200 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi120SPK-XXX     € 835,-

Dubbele Spiegelkast 120 met klassieke lijst
(1200 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FTRSP120SPK-XXX     € 940,-

Spiegel 120 met klassieke lijst
FTRSP120-XXX    € 415,-

Badmeubel Aspen 60 met 1 lade
(600 x 450 x 910)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi60LAN-XXX-Li Badmeubel 60 (met logo) € 685,-
FLi60LAN-XXX Badmeubel 60 (zonder logo) € 685,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH060 Keramische wastafel met 1 kraangat € 355,-
PVg060 granieten Wastafel met 1 kraangat € 895,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Spiegelkast 60 met strakke lijst
(600 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi60SPKR-XXX (rechtsdraaiend)   € 415,-
FLi60SPKL-XXX (linksdraaiend)   € 415,-

Spiegelkast 60 met klassieke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FTRSP60SPKL-XXX  Linksdraaiend   € 465,-
FTRSP60SPKR-XXX Rechtsdraaiend  € 465,-

Spiegel 60 met klassieke lijst
FTRSP60-XXX    € 205,-
 

Badmeubel Aspen 80 met 1 lade
(800 x 450 x 910)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi80LAN-XXX-Li Badmeubel 80 (met logo) € 730,-
FLi80LAN-XXX Badmeubel 80 (zonder logo) € 730,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH080 Keramische wastafel met 1 kraangat € 455,-
PVg080 granieten Wastafel met 1 kraangat € 1.295,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Spiegelkast 60 met strakke lijst
(600 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi60SPKR-XXX (rechtsdraaiend)   € 415,-
FLi60SPKL-XXX (linksdraaiend)   € 415,-

Spiegelkast 60 met klassieke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FTRSP60SPKL-XXX  Linksdraaiend   € 465,-
FTRSP60SPKR-XXX Rechtsdraaiend  € 465,-

Spiegel 60 met klassieke lijst
FTRSP60-XXX    € 205,-

Badmeubel Aspen 120 Staand met 2 lades
(1200 x 450 x 910) 

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi120LAN-XXX-Li  Badmeubel 120 (met logo) € 945,-
FLi120LAN-XXX Badmeubel 120 (zonder logo) € 945,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH120 Keramische wastafel met 2 x 1 kraangat € 995,-
PVg120 granieten Wastafel met  2 x 1 kraangat € 1.995,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Dubbele Spiegelkast 120 met strakke lijst
(1200 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi120SPK-XXX    € 835,-

Dubbele Spiegelkast 120 met klassieke lijst
(1200 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FTRSP120SPK-XXX    € 940,-

Spiegel 120 met klassieke lijst
FTRSP120-XXX   € 415,-

Spiegelkastlampje 
Chroom LDi01 € 99,-
Toepasbaar op een traditional 
spiegelkast en een spiegelkast 
met strakke lijst en klassiekelijst.

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. Verkrijgbaar in 42 kleuren



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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Badmeubel Greenport 60 
(600 x 450 x 910) 

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi60KRN-XXX-Li Badmeubel 60 (met logo) € 475,-
FLi60KRN-XXX Badmeubel 60 (zonder logo) € 475,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH060 Keramische wastafel met 1 kraangat € 355,-
PVg060 granieten Wastafel met 1 kraangat € 895,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Spiegelkast 60 met strakke lijst
(600 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi60SPKR-XXX (rechtsdraaiend)   € 415,-
FLi60SPKL-XXX (linksdraaiend)   € 415,-

Spiegelkast 60 met klassieke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FTRSP60SPKL-XXX  Linksdraaiend   € 465,-
FTRSP60SPKR-XXX Rechtsdraaiend  € 465,-

Spiegel 60 met klassieke lijst
FTRSP60-XXX    € 205,-
 

Badmeubel Greenport 80
(800 x 450 x 910)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi80KRN-XXX-Li Badmeubel 80 (met logo) € 625,-
FLi80KRN-XXX Badmeubel 80 (zonder logo) € 625,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH080 Keramische wastafel met 1 kraangat € 455,-
PVg080 granieten Wastafel met 1 kraangat € 1.295,-

Bij de granieten wastafel wordt de 
totale meubelhoogte 960 mm.

Spiegelkast 60 met strakke lijst
(600 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi60SPKR-XXX (rechtsdraaiend)   € 415,-
FLi60SPKL-XXX (linksdraaiend)   € 415,-

Spiegelkast 60 met klassieke lijst
(600 x 800 x 140)  voorzien van 3 schappen
FTRSP60SPKL-XXX  Linksdraaiend   € 465,-
FTRSP60SPKR-XXX Rechtsdraaiend  € 465,-

Spiegel 60 met klassieke lijst
FTRSP60-XXX    € 205,-

Badmeubel  Greenport 120 
(1200 x 450 x 910) 

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLi120KRN-XXX-Li  Badmeubel 120 (met logo) € 685,-
FLi120KRN-XXX Badmeubel 120 (zonder logo) € 685,-

Kies uit onderstaande wastafels:
PVH120 Keramische dubbele wastafel met 2 x 1 kraangat € 995,-
PVg120 granieten Wastafel met  2 x 1 kraangat € 1.995,-

Bij de granieten wastafel wordt de t
otale meubelhoogte 960 mm.

Dubbele Spiegelkast 120 met strakke lijst
(1200 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FLi120SPK-XXX    € 835,-

Dubbele Spiegelkast 120 met klassieke lijst
(1200 x 800 x 140) voorzien van 3 schappen
FTRSP120SPK-XXX    € 940,-

Spiegel 120 met klassieke lijst
FTRSP120-XXX   € 415,-

LONg iSLAND BADMEUBELS LA LOUVRE BADMEUBELS

De La Louvre badmeubels bestaan voor het grootste deel uit echt hout en 

zijn daarna met de hand geschilderd. Achter elke productcode staan drie 

kruisjes (xxx), vul daar het kleurnummer. Alle beschikbare kleuren kunt u  

vinden op pagina 76 t/m 77  van deze brochure. De La Louvre badmeu-

bels zijn leverbaar met een wit marmeren blad of met een granieten  

(antracietkleurig) blad. Tevens kunt u kiezen of een de bladen wilt voorzien 

van 1 kraangat per wastafel, of 3 kraangaten per wastafel, al naar gelang uw 

kraankeuze. De opzetplinten zijn optioneel en zitten niet bij de prijs van het 

badmeubel inbegrepen.

Badmeubel 70
(720 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLO70MER-XXX Badmeubel 70 met rechtstdraaiende deur  € 835,-
FLO70MEL-XXX Badmeubel 70 met linksdraaiende deur  € 835,-

Kies uit onderstaande bladopties:
FT70BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 320,-
FT70BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 350,-
FT70PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH039 Ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 90,-

of

FT70BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 350,-
FT70BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 380,-
FT70PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 60,-
PVH099 Rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 160,-

of

FT70BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 425,-
FT70BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 455,-
FT70PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 80,-
PVH099 Rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 160,-

Traditional Spiegelkast 70
(790 x 222 x 927 mm)

Kies uit onderstaande opties:
FT70SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 730,-
FT70SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 730,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 70
(795 x 190 x 1000 mm) 
FT70SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 315,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. 
zie verderop in deze brochure.

Badmeubel 130
(1320 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FLO130ME-XXX Badmeubel 130 voorzien van 2 deuren € 1.470,- 

Kies uit onderstaande bladopties:
FT130BL-zW granieten blad met papegaaiebek rand , 1 kraangat  € 435,-
FT130BL-zW-3 granieten blad met papegaaiebek rand, 3 kraangaten  € 495,-
FT130PL-zW granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouw wastafel (verplicht)  € 180,-

of

FT130BL-FR granieten blad met gefrijnde rand, 1 kraangat  € 485,-
FT130BL-FR-3 granieten blad met gefrijnde rand, 3 kraangaten  € 545,-
FT130PL-FR granieten opzetplint, aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 100,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouw wastafel (verplicht)  € 320,-

of

FT130BL-CA Wit marmeren blad met rechte rand, 1 kraangat  € 780,-
FT130BL-CA-3 Wit marmeren blad met rechte rand, 3 kraangaten  € 840,-
FT130PL-CA Wit marmeren opzetplint aan rugzijde van het blad (optioneel)  € 110,-
PVH099 2 stuks rechthoekige onderbouwwastafel (verplicht)  € 320,-

Traditional Spiegelkast  130
(1385 x 222 x 930) 
FT130SPK-XXX Spiegelkast dubbel   € 1.045,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

of

Traditional Spiegel met Koof 130
(1380 x 190 x 1000) 
FT130SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 520,-

Ook kunt u kiezen voor een spiegel of spiegelkast met klassieke lijst. z
ie verderop in deze brochure.

Spiegelkastlampje 
Chroom LDi01 € 99,-
Toepasbaar op een traditional 
spiegelkast en een spiegelkast 
met strakke lijst en klassiekelijst.

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. 

Verkrijgbaar in 42 kleurenVerkrijgbaar in 42 kleuren
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rIverheAD
baDmeubels

De Riverhead badmeubelcollectie bestaat uit eiken planken, met 
daaronder een hangend of staand lade element. De eiken plank is 
handgemaakt, en niet helemaal egaal. De noesten zijn hier en daar 
zichtbaar en ze zijn niet volledig vlakgeschuurd. De eiken planken 
zijn voorzien van een beschermende laag en dus volledig beschermd 
tegen water en andere vlekken. Hier en daar kunnen er scheurtjes 
optreden in de eiken plank

De planken zijn leverbaar in diverse maatvoeringen. Uitsparing voor 
afvoer en kraangat dient u zelf aan te brengen. Op de eiken plank kunt 
u een Van Heck wastafelkom plaatsen. Kijk op pagina XXX voor alle 
mogelijke kommen. De eiken bladen hebben een kleine overstek op 

de lade elementen. Indien u het meubel in een nis wenst te hangen, 
dient u de overstek uit het blad weg te zagen, zo maakt u het meubel 
helemaal op maat.

De lade elementen zijn gemaakt van echt hout en vervolgens 
met de hand geschilderd. De lade elementen zijn verkrijgbaar in 
elke kleur. Vul op de drie kruisjes (XXX) achter elke product code 
uw kleurnummer in. De lade elementen worden geleverd zonder 
grepen. Op pagina 66 kunt u kiezen uit diverse bijpassende grepen. 
Naast onderstaande mogelijkheden bent u vrij om helemaal zelf uw 
meubel te combineren. De meest gangbare mogelijkheden hebben 
we gepresenteerd.



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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Riverhead 80 hangend
(800 x 350 x 530 mm) 
Maatvoering excl. wastafelkom

FO80BL Rustiek eiken blad 80 € 300,-
Fz73LAH-XXX Lade element 73 cm € 595,-
VHBTHC40 meubelsifon (verlaagd) € 39,-

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. 
U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98
voor alle mogelijkheden

Riverhead 80 met staand lade element
(800 x 200 x 530) 
Blad met steunen, excl. wastafelkom.

FO80BL Rustiek eiken blad 80 € 300,-
VH500 (2x) 2 stuks ijzeren gelaste steunen € 198,-
Fz70LA-XXX Staand lade element  € 595,-
 (700 x 500 x 390 mm)

 

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. 
U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98
voor alle mogelijkheden.

Riverhead 100 hangend
(1000 x 350 x 530 mm) 
Maatvoering excl. wastafelkom

FO100BL Rustiek eiken blad 100 € 349,-
Fz96LAH-XXX Lade element 96 cm € 665,-
VHBTHC40 meubelsifon (verlaagd) € 39,-

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. 
U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98 
voor alle mogelijkheden

Riverhead 100 met staand lade element
(1000 x 200 x 530) 
Blad met steunen, excl. wastafelkom.

FO100BL Rustiek eiken blad 100 € 349,-
VH500 (2x) 2 stuks ijzeren gelaste steunen € 198,-
Fz100LA-XXX Staand lade element € 695,-
 (1000 x 500 x 390 mm)

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. 
U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98
voor alle mogelijkheden.

Riverhead 150 hangend
(1500 x 350 x 530 mm) 
Maatvoering excl. wastafelkom

FO150BL Rustiek eiken blad 150 € 495,-
Fz73LAH-XXX Lade element 73 cm € 595,-
VHBTHC40 meubelsifon (verlaagd) € 39,-
VH500 ijzer gelaste bladsteun € 99,-

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. 
U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98
voor alle mogelijkheden

Riverhead 150 met staand lade element
(1500 x 200 x 530) 
Blad met steunen, excl. wastafelkom.

FO150BL Rustiek eiken blad 150 € 495,-
VH500 (2x) 2 stuks ijzeren gelaste steunen € 198,-
Fz140LA-XXX Staand lade element € 995,-
 (1400 x 500 x 390 mm)

De plank is toepasbaar met 1 of 2 wastafelkommen.

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. 
U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98
voor alle mogelijkheden

RiVERHEAD BADMEUBELS

Spiegel met klassieke lijst 
Kies uw kleur!  
FTRSP60-XXX Spiegel met klassieke lijst 60 € 205,-
FTRSP120-XXX Spiegel met klassieke lijst120 € 415,- 

Eiken spiegels
FOLSP58-1  Eiken spiegel 58 x 80 cm € 275,-
FOLSP128-1 Eiken spiegel 128 x 80 cm € 465,-

Eiken spiegelkasten
FOLSPK58-1 Eiken spiegelkast 58 cm € 795,-
FOLSPK116-1 Eiken spiegelkast 116 cm (dubbel) € 1.095,-

Spiegelkast met klassieke lijst  
kies uw kleur!
FTRSP60SPKR-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 60 cm rechtsdraaiend € 465,-
FTRSP60SPKL-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 60 cm linksdraaiend  € 465,-
FTRSP120SPKL-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 120 cm  dubbel € 940,-

Spiegelkast met strakke lijst
Kies uw kleur!
FLi60SPKR-XXX Spiegelkast met strakke lijst 60 cm rechtsdraaiend € 415,-
FLi60SPKL-XXX Spiegelkast met strakke lijst 60 cm linksdraaiend  € 415,-
FLi120SPK-XXX Spiegelkast met strakke lijst 120 cm dubbel € 835,-

Let op, de hieronder afgebeelde meubels zijn getekend en 
komen niet geheel overeen met de werkelijkheid.

Verkrijgbaar in 42 kleuren
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Deur en lade beslag

K11 Ronde knop verchroomd € 11,-
VHHA-16 Ronde knop geborsteld goud € 11,-
VHHA-6 Ronde knop geborsteld nikkel € 11,-
VHHA-8 Ronde knop glanzend nikkel € 11,-

H10 komgreep verchroomd € 14,-
VHHA-17 komgreep geborsteld goud € 14,-
VHHA-9 komgreep geborsteld nikkel € 14,-
VHHA-10 komgreep glanzend nikkel € 14,-

VHHA-4 kruisgreep verchroomd € 7,-
VHHA-3 kruisgreep zwart  € 7,,-

VHHA-15 verouderde komgreep € 22,-
 (alleen in mat nikkel)

Riverhead spiegels.
U kunt bij de Riverhead meubels kiezen voor verschillende spiegels en spiegelkasten,
Hierbij kunt u kiezen voor massief eiken spiegels, of voor spiegels in de kleur van uw lade 
element. Hieronder vindt u de verschillende opties.

Spiegel met klassieke lijst 
Kies uw kleur!  
FTRSP60-XXX Spiegel met klassieke lijst 60 € 205,-
FTRSP120-XXX Spiegel met klassieke lijst120 € 415,- 

Eiken spiegels
FOLSP58-1  Eiken spiegel 58 x 80 cm € 275,-
FOLSP128-1 Eiken spiegel 128 x 80 cm € 465,-

Spiegelkast met klassieke lijst  
kies uw kleur!
FTRSP60SPKR-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 60 cm rechtsdraaiend € 465,-
FTRSP60SPKL-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 60 cm linksdraaiend  € 465,-
FTRSP120SPKL-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 120 cm  € 940,-

Spiegelkast met strakke lijst
Kies uw kleur!
FLi60SPKR-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 60 cm rechtsdraaiend € 415,-
FLi60SPKL-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 60 cm linksdraaiend  € 415,-
FLi120SPK-XXX Spiegelkast met klassieke lijst 120 cm  € 835,-

Eiken spiegelkasten
FOLSPK58-1 Eiken spiegelkast 58 cm € 795,-
FOLSPK116-1 Eiken spiegelkast 116 cm (dubbel) € 1.095,-

Riverhead 150 hangend dubbel
(1500 x 350 x 530) 
Maatvoering excl. wastafelkom

FO150BL Rustiek eiken blad 150 € 495,-
Fz73LAH-XXX (2x) Lade element 73 cm € 1.190,-
VHBTHC40 (2x) meubelsifon (verlaagd) € 78,-

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. U kunt kiezen uit 
verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkommen, zie pagina 98
voor alle mogelijkheden

Riverhead 196 hangend
(1960 x 350 x 530 mm) 
Maatvoering excl. wastafelkom

FO196BL Rustiek eiken blad 196 € 595,-
Fz96LAH-XXX Lade element 96 cm € 665,-
VHBTHC40 meubelsifon (verlaagd) € 39,-
VH500 ijzer gelaste bladsteun € 99,-

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. U kunt kie-
zen uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkom, zie pagina 98 
voor alle mogelijkheden

Riverhead 196 hangend dubbel
(1960 x 350 x 530) 
Maatvoering excl. wastafelkom

FO196BL Rustiek eiken blad 196 € 595,-
Fz96LAH-XXX (2x) Lade element 96 cm (2x) € 1.330,-
VHBTHC40 (2x) meubelsifon (verlaagd) € 78,-

Kies uw greep: Zie pagina 66

De lade elementen worden greeploos geleverd. U kunt kiezen 
uit verschillende mogelijkheden. 

Kies uw wastafelkommen, zie pagina 98 
voor alle mogelijkheden

RiVERHEAD BADMEUBELS

Bladsteun
VH500 ijzer gelaste bladsteun (500 x 150 x 30 mm) € 99,- p.st.

Let op, de hieronder afgebeelde meubels zijn getekend en 
komen niet geheel overeen met de werkelijkheid.

Verkrijgbaar in 42 kleuren
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DORCHESTER BADMEUBELS de klassieker met 
een twist 

Dorchester Badmeubel 100 staand
(1000 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FDO100ST-XXX  Badmeubel 100 cm staand met 2 deuren € 910,- 
FDO100ST-XXX-SP Badmeubel 100 cm staand met 2 deuren met logo € 910,-  
  (logo Sanitaire de Paris)
PVDO100  Porseleinen Wastafel met 1 kraangat € 825,-

Dorchester Badmeubel 150 staand
(1500 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FDO150ST-XXX  Badmeubel 150 cm staand met 2 deuren € 1.575,-
FDO150ST-XXX-SP Badmeubel 150 cm staand met 2 deuren met logo € 1.575,- 
  (logo Sanitaire de Paris)
PVDO150  Porseleinen Wastafel met 2 x 1 kraangat € 1.695,-

Traditional Spiegel met Koof 130
(1380 x 190 x 1000) 
FT130SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspots  € 520,-

Traditional Spiegelkast  130
(1385 x 222 x 930)
FT130SPK-XXX Spiegelkast dubbel  € 1.045,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

Traditional Spiegel met Koof 95
(795 x 190 x 1000) 
FT95SP-XXX Spiegel met koof en inbouwspot  € 415,-

Traditional Spiegelkast 70
(790 x 222 x 927 mm)
Kies uit onderstaande opties:
FT70SPKR-XXX Spiegelkast rechtsdraaiend € 730,-
FT70SPKL-XXX Spiegelkast linksdraaiend € 730,-
De spiegelkast is ook aan de binnenkant voorzien van een spiegel

Dorchester Badmeubel 100 staand
(1000 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FDO100ST-XXX  Badmeubel 100 cm staand met 2 deuren € 910,- 
FDO100ST-XXX-SP Badmeubel 100 cm staand met 2 deuren met logo € 910,-   
  (logo Sanitaire de Paris)

Kies uit onderstaande bladopties
FDO100BL-zW granieten blad met 1 kraangat € 395,-
FDO100BL-zW-3 granieten blad met 3 kraangaten € 425,-
FDO100PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 79,-
PVH039 ovale onderbouwwastafel (verplicht) € 90,-

Dorchester Badmeubel 100 staand
(1000 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FDO100ST-XXX  Badmeubel 100 cm staand met 2 deuren € 910,- 
FDO100ST-XXX-SP Badmeubel 100 cm staand met 2 deuren met logo € 910,-     
  (logo Sanitaire de Paris)

Kies uit onderstaande bladopties
FDO100BL-CA wit marmeren blad met 1 kraangat € 795,-
FDO100BL-CA-3 wit marmeren blad met 3 kraangaten € 825,-
FDO100PL-CA wit marmeren opzetplint (optioneel) € 99,-
PVH039 ovale onderbouwwastafel (verplicht) € 90,-

Met granieten blad

Met wit marmeren blad

Met keramisch blad

Dorchester Badmeubel 150 staand
(1500 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FDO150ST-XXX  Badmeubel 150 cm staand met 2 deuren € 1.575,-
FDO150ST-XXX-SP Badmeubel 150 cm staand met 2 deuren met logo € 1.575,-  
  (logo Sanitaire de Paris)

Kies uit onderstaande bladopties
FDO150BL-zW granieten blad met 1 kraangat € 595,-
FDO150BL-zW-3 granieten blad met 3 kraangaten € 655,-
FDO150PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 115,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouwwastafel (verplicht) € 180,-

Dorchester Badmeubel 150 staand
(1500 x 550 x 910 mm)

Kies uit onderstaande meubelopties:
FDO150ST-XXX  Badmeubel 150 cm staand met 2 deuren € 1.575,-
FDO150ST-XXX-SP Badmeubel 150 cm staand met 2 deuren met logo € 1.575,-  
  (logo Sanitaire de Paris)

Kies uit onderstaande bladopties
FDO150BL-CA wit marmeren blad met 1 kraangat € 995,-
FDO150BL-CA-3 wit marmeren blad met 3 kraangaten € 1.055,-
FDO150PL-CA wit marmeren opzetplint (optioneel) € 150,-
PVH039 2 stuks ovale onderbouwwastafel (verplicht) € 180,-

Met granieten blad

Met wit marmeren blad

Met keramisch blad

Verkrijgbaar in 42 kleuren
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vIntAge
baDmeubels

De Vintage Badmeubels zijn gemaakt van echt hout, waarna ze met 
de hand worden geschilderd. Omdat het hout werkt, het krimpt en 
zet uit, kunnen er krimpnaden ontstaan. U zult op de producten ver-
schillende oneffenheden vinden, die op geen enkel meubel hetzelfde 
zijn. Het landelijke karakter wordt hiermee benadrukt.  Elk meubel is 
leverbaar in alle mogelijke Van Heck kleuren en afwerkingen. Achter 
elke meubelcode vindt u 3 kruisjes (XXX). Hier vult u uw kleurcode in. 

Deze vindt u op pagina 82-83 van deze brochure. Alle badmeubels 
zijn voorzien van softclose lades. De badmeubels zijn voorzien van 
stoere stollen aan de zijkant welke deze serie een tijdloos karakter 
geeft.De meubels zijn verkrijgbaar in twee varianten, open of voor-
zien van lades. De Vintage badmeubels zijn toe te passen met een 
keramische of met een granieten wastafel.
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72 73

Vintage open 80
(800 x 910 x 450)

FW80OP-XXX Vintage badmeubel 80 open € 750,-
PVH80-1 Keramische wastafel 80 € 495,-

Vintage open 80
(800 x 910 x 450)

FW80OP-XXX Vintage badmeubel 80 open € 750,-
PVg80-1 granieten wastafel 80 € 795,-

Vintage lades 80
(800 x 910 x 450)

FW80LA-XXX Vintage badmeubel 80 met lades € 1.180,-
PVH80-1 Keramische wastafel 80 € 495,-

Vintage lades 80
(800 x 910 x 450)

FW80LA-XXX Vintage badmeubel 80 met lades € 1,180,-
PVg80-1 granieten wastafel 80 € 795,-

ViNTAgE BADMEUBELS

Kolomkast
(1750 x 450 x 350 mm)

FW150KAL-XXX Vintage kolomkast linksdraaiend € 1.095,-
FW150KAR-XXX Vintage kolomkast rechtsdraaiend € 1.095,-

Bijpassende spiegelkast
760 x 900 x 170
FW80SPK-XXX Vintage spiegelkast 80 € 730,-

Bijpassende spiegel
(760 x 810 x 30)
FW80SP-XXX Vintage spiegel 80 € 225,-

Strak stijlvol en tijdloos
Verkrijgbaar in 42 kleuren
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Vintage open 140
(1400 x 910 x 450)

FW140OP-XXX Vintage badmeubel 140 open € 955,-
PVH140-2 Keramische wastafel 140 € 995,-

Vintage open 140
(1400 x 910 x 450)

FW140OP-XXX Vintage badmeubel 140 open € 955,-
PVg140-2 granieten wastafel 140 € 995,-

Vintage lades 140
(1400 x 910 x 450)

FW140LA-XXX Vintage badmeubel 140 met lades € 1.995,-
PVH140-2 Keramische wastafel 140 € 995,-

Vintage lades 140
(1400 x 910 x 450)

FW140LA-XXX Vintage badmeubel 140 met lades € 1.995,-
PVg140-2 granieten wastafel 140 € 995,-

ViNTAgE BADMEUBELS

Kolomkast
(1750 x 450 x 350 mm)

FW150KAL-XXX Vintage kolomkast linksdraaiend € 1.095,-
FW150KAR-XXX Vintage kolomkast rechtsdraaiend € 1.095,-

Bijpassende spiegelkast
(1300 x 900 x 170)

FW140SPK-XXX Vintage spiegelkast 140 € 1.045,-

Bijpassende spiegel
(1360 x 810 x 30 mm)

FW140SP-XXX Vintage spiegel 140 € 330,-

Verkrijgbaar in 42 kleuren
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Hoek  
FT40HOE-XXX € 340,- 
(excl fontein)
320 x 910 x 320 mm
Maatvoering incl. fontein.

VH40FO
granieten Fontein      € 285,-
fontein kan links of rechts 
worden geplaatst.

VH40TR-R (kraangat rechts)

VH40TR-L (kraangat links)

Fontein Traditional      € 390,-

VH40LI-R (kraangat rechts)

VH40LI-L (kraangat links)

Fontein gefrijnd      € 360,-

VH40FO-CW-R (kraangat rechts) 

VH40FO-CW-L (kraangat links)

Keramisch Fontein      € 235,-

Fontein Spiegel
FT40SPV-XXX     € 120,-
400 x 600 x 32 mm

Hoekfonteinspiegel
FT27SPV-XXX     € 80,-
270 x 600 x 32 mm

Vul uw kleurcode in op de drie kruisjes (XXX) achter elke productcode zie pagina 82 t/m 83

Colonial
FC45CO-XXX-Li (met logo)    € 395,- (Excl. fontein)       
FC45CO-XXX (zonder logo)   € 395,-  (Excl. fontein)  
(excl fontein)
435 x 415 x 910 mm
Maatvoering incl. fontein.

VH45FO
Colonial granieten fontein       € 620,-
Alleen op Colonial fonteinmeubel.
Met één kraangat.

SELECTEER HiER UW FONTEiN

Traditional
FT40FOR-XXX     (rechtsdraaiend)   € 415,- 
FT40FOL-XXX (linksdraaiend)   € 415,-
(excl fontein)
400 x 910 x 230 mm 
Maatvoering incl. fontein.

Aspen 
FLi40LA-XXX-Li    € 310,-  (met logo) (Excl. fontein)
FLi40LA-XXX         € 310,-  (zonder logo) (Excl. fontein)
(excl fontein)
400 x 910 x 230 mm
Maatvoering incl. fontein.
Met handige lade.

Traditional Hangend
FT40HAR-XX (rechtsdraaiend)   € 285,- 
FT40HAL-XXX (linksdraaiend)  € 285,-
(excl fontein)
400 x 700 x 230 mm
Maatvoering incl. fontein.

FONTEiNMEUBELS Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. 

Blenheim badmeubel
FT60MER-XXX rechtsdraaiend € 675,- (excl. wastafel)
FT60MEL-XXX linksdraaiend € 675,- (excl. wastafel)
PTW051 Traditional Wastafel € 320,-
610 x 510 x 920 mm
Maatvoering incl. wastafel

VH35FO
Riverhead granieten fontein      € 465,-
Alleen toepasbaar op de Riverhead 
fonteinmeubels. Met één kraangat

VH40TRH
granieten Hoekfontein       € 330,-
Alleen op hoekfonteinmeubel.
Met één kraangat.

Riverhead met lade
FT45LA-XXX € 315,- 
(excl. fontein)

430 x 670 x 340 mm 
Maatvoering incl. fontein

Riverhead met deur
FT45FOR-XXX  (rechtsdraaiend) € 375,- (excl. fontein)
FT45FOL-XXX  (linksdraaiend) € 375,- (excl. fontein)

430 x 770 x 340 mm
Maatvoering incl. fontein

Verkrijgbaar in 42 kleuren
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Hoge Kolomkast (links)
FT220KAL-XXX  € 1.150,-
2200 x 400x 400 mm
Voorzien van 4 schappen

Hoge Kolomkast (rechts)
FT220KAR-XXX   € 1.150,-
2200 x 400x 400 mm
Voorzien van 4 schappen
Afgebeeld 

Lage Kolomkast (links)
FT115KAL-XXX  € 625,-
1150 x 400x 400  mm
Voorzien van 2 schappen
 

Lage Kolomkast (rechts)
FT115KAR-XXX  € 625,-
1150 x 400x 400  mm
Voorzien van 2 schappen

Dressboy
FT500-XXX  € 200,-
445 x 1150 x 250 mm

Towel Rack
FLiTRA-XXX            € 295,-
1800 x 390 x 390 mm

Kranenzuil
FTzUiL-XXX  € 525,-
450 x 260 x 1010 mm
Voorzien van granieten blad. 
Toepasbaar met alle wand badkranen

Hoge Kolomkast (links)
FT220KALCL-XXX  € 1.150,-
2200 x 400x 400  mm
Voorzien van 4 schappen

Hoge Kolomkast (rechts)
FT220KARCL-XXX   € 1.150,-
2200 x 400x 400 mm
Voorzien van 4 schappen
Afgebeeld

KASTENPROgRAMMA

Louvre Hoge Kolomkast (links)
FLO220KAL-XXX  € 1.150,-
2200 x 400x 400 mm
Voorzien van 4 schappen

Louvre Hoge Kolomkast (rechts)
FLO220KAR-XXX   € 1.150,-
2200 x 400x 400 mm
Voorzien van 4 schappen
Afgebeeld 

Rechtsdraaiend Rechtsdraaiend Rechtsdraaiend

Towel Cabinet
FLi200O-XXX      € 835,-
900 x 2000 x 410 mm

Single Towel Cabinet
FLi200OKL-XXX € 625,-
550 x 2000 x 410

Wandkast (hangend)
FLi100KADR-XXX   € 315,- (rechtsdraaiend)
FLi100KADL-XXX   € 315,- (linksdraaiend)

380 x 1000 x 320 mm
 Voorzien van 3 legplanken. 

Shelf
FT1212-XXX  € 115,-
1200 x 260 x 160 mm

Towelshelf
FT1191-XXX € 200,-
1000 x 250 x 430 mm

Alle meubels zijn standaard 
voorzien van verchroomd beslag. Verkrijgbaar in 42 kleuren
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iNBOUWBADEN MET BADPANELEN

Vul uw kleurcode in op de drie kruisjes (XXX) achter elke productcode zie pagina 82 t/m 83

1700 Acrylbad 
(1700 x 750 x 460 mm)

Kies hier uw opties:
Acrylbad BTR1700  € 595,-

Frontpaneel zonder logo FTPAN1700-XXX € 390,-
Frontpaneel met Long island logo  FTPAN1700-XXX-Li € 390,-
Frontpaneel met Sanitaire de Paris logo  FTPAN1700-XXX-SP € 390,-

Koppaneel zonder logo FTPAN750-XXX € 185,-
Koppaneel met Long island logo FTPAN750-XXX-Li   € 185,-
Koppaneel met Sanitaire de Paris logo  FTPAN750-XXX-SP € 185,-

De badpanelen kunnen uitsluitend in combinatie met het acrylbad worden geleverd.
De baden zijn speciaal gemaakt voor montage met badpanelen. Dit is bij andere baden niet het geval!

1800 Acrylbad 
(1800 x 800 x 460 mm)

Kies hier uw opties:
Acrylbad BTR1800  € 749,- 

Frontpaneel zonder logo FTPAN1800-XXX € 395,-
Frontpaneel met Long island logo  FTPAN1800-XXX-Li € 395,-
Frontpaneel met Sanitaire de Paris logo  FTPAN1800-XXX-SP € 395,-

Koppaneel zonder logo FTPAN800-XXX € 200,-
Koppaneel met Long island logo FTPAN800-XXX-Li   € 200,-
Koppaneel met Sanitaire de Paris logo  FTPAN800-XXX-SP € 200,-

De badpanelen kunnen uitsluitend in combinatie met het acrylbad worden geleverd.
De baden zijn speciaal gemaakt voor montage met badpanelen. Dit is bij andere baden niet het geval!

1900 Acrylbad 
(1900 x 900 x 460 mm)

Kies hier uw opties:
Acrylbad BTR1900  € 895,-

Frontpaneel zonder logo FTPAN1900-XXX € 395,-
Frontpaneel met Long island logo  FTPAN1900-XXX-Li € 395,-
Frontpaneel met Sanitaire de Paris logo  FTPAN1900-XXX-SP € 395,-

Koppaneel zonder logo FTPAN900-XXX € 210,-
Koppaneel met Long island logo FTPAN900-XXX-Li   € 210,-
Koppaneel met Sanitaire de Paris logo  FTPAN900-XXX-SP € 210,-

De badpanelen kunnen uitsluitend in combinatie met het acrylbad worden 
geleverd. De baden zijn speciaal gemaakt voor montage met badpanelen. 
Dit is bij andere baden niet het geval!

BADSET 2 
(2050 x 1120 x 640 mm)

zonder logo FTBADSET2-XXX € 2.950,- Incl. bad
Met logo Long island FTBADSET2-XXX-Li € 2.950,- Incl. bad 
Met logo Sanitaire de Paris   FTBADSET2-XXX-SP € 2.950,- Incl. bad

Het bad kan alleen in een rechter of linker hoek worden geplaatst, 
dus niet vrijstaand! De badkraan kan tevens aan de wand worden 
gemonteerd.

Onze badpanelen geven een extra sfeer aan uw 
badkamer. Het acrylbad wordt daarmee landelijk 
gemaakt en het kille van de tegels wordt hiermee 
weggehaald.

De panelen zijn uitsluitend te gebruiken in een 
hoekopstelling, het bad kan dus slechts aan 1 
korte zijde en aan de frontzijde worden toege-
past. De panelen worden geleverd met een sepa-
rate plint, welke u zelf bevestigd aan het paneel. 
Hierdoor is er een variabele hoogte mogelijk, met 
een maximum van ca. 57 cm.

Let op, u dient zelf een frame te maken waartegen 
u het badpaneel plaatst. We stellen voor dat u met 
regels aan de wand of aan de vloer een framewerk 
timmert, waartegen het badpaneel kan worden 
geplaatst. Bijkomend voordeel is dat u in geval 
van lekkage altijd toegang tot uw afvoeren heeft.

Verkrijgbaar in 42 kleuren
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P825 A
Medium

Al onze badmeubels , badkasten en badpanelen zijn verkrijgbaar in 
de kleuren afgebeeld op deze pagina’s. Alle houtproducten worden 
door ons met de hand geschilderd. De kwaststreken zijn vaak nog 
te zien. Bij de Antique look, de whitewash en de woodwashen is het 
hout niet alleen geschilderd, maar ook verouderd. Het hout is bekrast, 
geschuurd en met spijkertjes beslagen om een extra oude look aan 
het meubel te geven. Wij werken uitsluitend met watergedragen 

lakken. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar het zorgt er tevens 
voor dat beschadigingen aan het meubel eenvoudig kunnen worden 
bijgewerkt, zonder dat het naderhand te zien is. U kunt bij ons een 
kleurmonster aanvragen om de kleuren in het echt te zien. Dit is aan 
te bevelen, omdat het in een brochure altijd anders lijkt dan in het 
echt. Bij alle houtproducten vindt u productcodes die eindigen met 
drie kruisjes (XXX).     Vul op de plek van deze kruisjes uw kleurcode in.

KLEUREN

Vraag op www.vanheckbadkamers.nl 
uw GRATIS kleurmonster aan.

A264 H
Antique White

A832 H
Antique gray

A290 H
Antique Cream

A675 H
Antique green

MP410
Old Pink

MP890
industrial
gray

MP110
Snow

MP565
Taupe

MP570Chocolate

MP882 
Dutch gray

MP150
White

MP150D
Antique White

MP266
Cream

MP130
Old White

MP260D
Antique Cream

MP 140
Old Cream

MP726
Pale Blue

MP636
Mint

MP680
Hunter green

MP760
Royal Blue

MP660
Duck-Egg 
green

MP941
Black

MP830
Mole

MP836
Light gray

MP526
Cappuccino

MP630
Stone

MP840
gray

MP820
French gray

Antique wood

P170 H
White

P270 H
Cream

P180 A
grey

P670 A
green

P870 A
gray

P280 A
Cream

P814 A
Light

P824 A
Medium

P884 A
Dark

Woodwash 

P815 A
Light

P885 A
Dark

Whitewash

P130 A
Light

P132 A
Medium

BLAD OPTiES
Hier ziet u de drie mogelijke natuurstenen bladen die toepasbaar zijn 
op de Traditional en de Sanitaire de Paris badmeubels. Let op dit geldt 
alleen daar waar het is aangegeven, niet elk badmeubel is verkrijg-
baar met alle opties! Graniet met een papegaaienbek rand en ovale 
onderbouwwastafel(s) Graniet met een gefrijnde rand en rechthoekige 
onderbouwwastafel(s) Bianco Carrara wit marmer met rechte rand en re-
chthoekige  onderbouwwastafels. U kunt bij de Traditional en Sanitaire 
de Paris  meubels kiezen welk wastafelblad u wenst, de prijzen staan 
apart  gespecificeerd. Uiteraard zijn alle bladen met 1 of 3 kraangaten per 
wastafel leverbaar.

Bij alle bladen leveren wij gratis montagekit en 
een flacon impregneermiddel

Colours



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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cOuntry
baDmeubelen

Country Badmeubels worden gemaakt uit massief Frans Eiken, 
kortom het beste eiken dat er is. De badmeubels zijn verlijmd uit 
verschillende panelen, waarbij het oppervlakte niet is vlak geschuurd, 
maar oneffenheden blijft vertonen. Ook zijn de noesten hier en daar 
zichtbaar. Kortom geen enkel Country badmeubel zal hetzelfde zijn.

De Country serie bestaat uit eiken lade elementen, een eiken of een 
granieten blad, een schappen pakket en een opbouw kom of een 
onderbouwkom.

De lades zijn voorzien van een soft close sluitingssysteem en u kunt 
kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen die heel mooi passen bij 
de robuuste uitstraling van de kasten.

Wij hebben het eiken behandeld met een slijtvaste olie. Daardoor is 
het meubel water en vuil afstotend en kan er geen vocht in trekken.  
U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de duurzaamheid van dit 
badmeubel, het is een uniek stuk dat een leven lang mee zal gaan.



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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COUNTRY BADMEUBELS

Badmeubel 65
(680 x 515 x 910 mm)

FOL65LA-1 Eiken ladekast 65 cm € 1.195,-
FOL68BL-zW granieten blad, 1 kraangat € 220,-
PVH099 Keramische rechthoekige  € 145,-
 onderbouw wastafel 
FOL68PL-zW granieten opzetplint  € 65,-
 (optioneel) 
FOLPO-1 Meubelpoten 4 stuks € 110,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Badmeubel 65 met opbouwkom
(68 x 515 x 840 mm) hoogte zonder opbouwkom

FOL65LA-1 Eiken ladekast 65 cm € 1.195,-
FOLBL68-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 325,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en 
afvoergat, deze dient u zelf aan te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, elke 
Van Heck wastafelkom is geschikt. 
Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

Badmeubel 80 met opbouwkom
(830 x 515 x 840 mm) hoogte zonder opbouwkom

FOL80LA-1 Eiken ladekast 80 cm € 1.200,-
FOLBL83-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 335,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en 
afvoergat, deze dient u zelf aan te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, 
elke Van Heck wastafelkom is geschikt. 
Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

Badmeubel 130
(1330 x 515 x 910)

FOL130LA-1 Eiken Ladekast € 1.395,-
FOL133BL-zW granieten blad met 2x 1 kraangat € 395,-
PVH099 (2x) 2 Onderbouw wastafels € 290,-
FOL133PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 100,-
FOLPO-1 Meubelpoten 4 stuks € 110,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Badmeubel 80 
(830 x 515 x 910 mm)

FOL80LA-1 Eiken ladekast 80 cm  € 1.200,-
FOL83BL-zW granieten blad, 1 kraangat  € 240,-
PVH099 Keramische rechthoekige   € 145,-
 onderbouw wastafel  
FOL83PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 65,-
FOLPO-1 Meubelpoten 4 stuks  € 110,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren 
grepen.

Badmeubel 130 met opbouwkommen
(1330 x 515 x 840 mm) hoogte zonder opbouwkom

FOL130LA-1 Eiken ladekast 130 cm  € 1.195,-
FOLBL133-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 395,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en 
afvoergat, deze dient u zelf aan te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, elke 
Van Heck wastafelkom is geschikt. 
Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

Landelijk comfort 
en kwaliteit

Country Oud Ijzeren deurbeslag
U kunt kiezen uit de onderste grepen:

Country greepLarge 
(240 x 40 x 60 mm)
VHHA-20 Country Large ladegreep € 12,-

Country greep Medium 
(130 x 30 x 40 mm )
VHHA-21 Country medium ladegreep € 9,-

Country Deurknop 
(40 x 40 x 30 mm)
VHHA-22 Country deurknop € 7,-



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
88 89

Badmeubel 160
(1630 x 515 x 910mm)

FOL80LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 80 cm Ladekast € 2.400,-
FOL163BL-zW granieten blad met  € 440,-
 2 x 1 kraangat
PVH099 (2x) 2 stuks onderbouw wastafel € 290,-
FOL163PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 110,-
FOLPO-1  (2x) 2 sets meubelpoten € 220,-
 8 stuks totaal

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Badmeubel 160 met opbouwkommen
(1630 x 515 x 840mm) hoogte zonder opbouwkommen

FOL80LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 80 cm Ladekast € 2.400,-
FOLBL163-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 450,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en 
afvoergat, deze dient u zelf aan te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, 
elke Van Heck wastafelkom is geschikt. 
Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

Badmeubel 160 met schappenpakket
(1630 x 515 x 910 mm)

FOL65LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 65 cm Ladekast € 2.390,-
FOL163BLS-zW granieten blad met 2 x 1 kraangat € 440,-
PVH099 (2x) 2 stuks onderbouw wastafel € 290,-
FOLRP30-1 Schappenpakket 30 € 375,-
FOL163PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 110,-
FOLPO-1 (2x) 2 sets meubelpoten 8 stuks totaal € 220,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren 
grepen.

Badmeubel 160 met schappenpakket 
en opbouwkommen
(1630 x 515 x 840mm) hoogte zonder opbouwkommen

FOL65LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 65 cm  Ladekast € 2.390,-
FOLBL163-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 450,-
FOLRP30-1 Schappenpakket 30  € 375,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en 
afvoergat, deze dient u zelf aan te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, 
elke Van Heck wastafelkom is geschikt. 
Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

Badmeubel 190
(1930 x 515 x 910 mm)

FOL80LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 80 cm Ladekast € 2.400,-
FOL193BL-zW granieten blad met 2 x 1 kraangat € 485,-
PVH099 (2x) 2 stuks onderbouw wastafel € 290,-
FOLRP30-1 Schappenpakket 30 € 375,-
FOL193PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 130,-
FOLPO-1 (2x) 2 sets meubelpoten 8 stuks totaal € 220,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren 
grepen.

Badmeubel 190 met opbouwkommen
(1930 x 515 x 840mm) hoogte zonder opbouwkommen

FOL80LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 80 cm Ladekast € 2.400,-
FOLBL193-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 570,-
FOLRP30-1 Schappenpakket 30  € 375,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud 
ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en 
afvoergat, deze dient u zelf aan te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, 
elke Van Heck wastafelkom is geschikt. 
Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

COUNTRY BADMEUBELS Landelijk comfort 
en kwaliteit

Country Oud Ijzeren deurbeslag
U kunt kiezen uit de onderste grepen:

Country greepLarge 
(240 x 40 x 60 mm)
VHHA-20 Country Large ladegreep € 12,-

Country greep Medium 
(130 x 30 x 40 mm )
VHHA-21 Country medium ladegreep € 9,-

Country Deurknop 
(40 x 40 x 30 mm)
VHHA-22 Country deurknop € 7,-
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Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.

COUNTRY BADMEUBELS Landelijk comfort 
en kwaliteit

Spiegel 58
(580 x 800 x 30 mm)
FOLSP58-1 Eiken spiegel 58 x 80  € 275,-
Deze is toe te passen boven een Country Ladekast 60 of 80 breed.

Spiegel 128
(1280 x 800 x 30 mm)
FOLSP128-1 Eiken spiegel 128 x 80 € 465,-
Deze is toe te passen boven een Country Ladekast 130 

Badmeubel 210
(2130 x 515 x 910 mm)

FOL80LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 80 cm Ladekast € 2.400,-
FOL213BL-zW granieten blad met 2 x 1 kraangat € 530,-
PVH099 (2x) 2 stuks onderbouw wastafel € 290,-
FOLRP50-1 Schappenpakket 50 € 420,-
FOL213PL-zW granieten opzetplint (optioneel) € 150,-
FOLPO-1 (2x) 2 sets meubelpoten 8 stuks totaal € 220,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen.

Badmeubel 210 met opbouwkommen
(2130 x 515 x 840 mm) hoogte zonder opbouwkommen

FOL80LA-1 (2x) 2 stuks Eiken 80 cm Ladekast € 2.400,-
FOLBL213-1 Eiken blad zonder uitsparingen € 620,-
FOLRP50-1 Schappenpakket 50 € 420,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen.

Let op: Het eiken blad is niet voorzien van een kraan-en afvoergat, deze dient u zelf aan 
te brengen.

Op het eiken blad dient u een wastafelkom te plaatsen, elke Van Heck wastafelkom is 
geschikt. Kijk op pagina  98-99  voor alle mogelijkheden.

Kolomkast
(430 x 1287 x 365 mm)

FOL130OKL-1 Eiken kolomkast (hangend) € 1.095,-

U kunt deze kast ook als staand model gebruiken, door een er een potenset aan toe te 
voegen.
FOLPO-1 Potenset (4 stuks) € 110,-

U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen,  
zie pagina 91 voor alle mogelijkheden.

Spiegelkast 60
(580 x 800 x 163 mm)

FOLSPK58-1 Eiken spiegelkast (links/rechtsdraaiend) € 795,-
LDi01 Spiegelkastverlichting (optioneel)  € 99,-

Deze is toe te passen boven een Country Ladekast 60 of 80 breed.
U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen.

Spiegelkast 116
(1160 x 800 x 163 mm)

FOLSPK116-1 Eiken spiegelkast  € 1.095,-
LDi01 Spiegelkastverlichting (optioneel)  € 99,-

Deze is toe te passen boven een Country Ladekast 130
U kunt uw meubelbeslag kiezen uit verschillende oud ijzeren grepen,  
ziehieronder voor alle mogelijkheden.

Country Oud Ijzeren deurbeslag
U kunt kiezen uit de onderste grepen:

Country greepLarge 
(240 x 40 x 60 mm)
VHHA-20 Country Large ladegreep € 12,-

Country greep Medium 
(130 x 30 x 40 mm )
VHHA-21 Country medium ladegreep € 9,-

Country Deurknop 
(40 x 40 x 30 mm)
VHHA-22 Country deurknop € 7,-

Country Oud Ijzeren handdoekstang
VHHA-23 Country Handdoekstang € 49,-
Te bevestigen aan de zijkanten van een Country ladekast.
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OUD EiKEN WASTAFELBLADEN

Onze collectie Eiken planken is onovertroffen. De planken zijn 
authentiek, robuust en gemaakt van Frans eiken, het beste eiken 
dat er is. Alle planken zijn behandeld tegen voorkoming van vuil en 
vocht. Kortom helemaal geschikt om in uw badkamer te gebruiken. 
De planken zijn volledig massief en aan de oppervlakte niet helemaal 
vlak geschaafd, zodat het geheel authentiek blijft en oud aandoet.
Ons assortiment bevat een aantal standaard maatvoeringen, uiteraard 
kunt u indien nodig de plank  zelf op maat zagen. De planken kunnen 
worden opgehangen met wandsteunen welke onder de plank worden 
gehangen. Indien deze niet zichtbaar zijn, voldoet een bladsteun. Bij 
zichtbare steunen biedt Van Heck een stoere ijzer gelaste steun, waar 

u ook uw handdoek in kunt hangen. De wastafelsteunen dienen te 
worden gemonteerd aan de wand. Vervolgens dient u de eiken plank 
met silliconen kit te bevestigen op de steunen.

We bieden de planken in twee variaties aan. In een stompe uitvoering 
of in een slankere uitvoering met een terug liggend profiel. De 
planken zijn niet voorzien van kraangaten en afvoergaten, deze dient 
u zelf op de gewenste plek aan te brengen. Op de planken kunt u 
uw wastafelkom plaatsen. Kijk op pagina 98-99 voor alle mogelijke 
wastafelkommen en fonteinkommen.

Eiken planken stomp 45 mm dik
30 cm diep
FO6030BL  600 x 300 x 45 mm € 195,- 
Voor een fonteintje
FO12030BL  1200 x 300 x 45 mm € 295,- 
Voor een fonteintje of als blad boven uw wandtoilet!

45 cm diep 
FO8045  800 x 450 x 45 mm € 295,-
FO14045  1400 x 450 x 45 mm € 395,-

53 cm diep
FO80BL  800 x 530 x 45 mm € 300,-
FO100BL  1000 x 530 x 45 mm € 349,-
FO113BL  1130 x 530 x 45 mm € 455,-
FO150BL  1500 x 530 x 45 mm € 495,-
FO196BL  1500 x 530 x 45 mm € 595,-

Eiken planken met profiel 37 mm dik
51,5 cm diep
FOLBL68-1 680 x 515 x 37   € 325,-
FOLBL83-1 830 x 515 x 37   € 335,-
FOLBL133-1 1330 x 515 x 37   € 395,-
FOLBL163-1 1630 x 515 x 37   € 450,-
FOLBL193-1 1930 x 515 x 37   € 570,-
FOLBL213-1 2130 x 515 x 37   € 620,-

OuD eIken
wastafelblaDen

Oud ijzeren bladsteunen
VH280 ijzer gelaste bladsteun (280 x 150 x 30 mm) € 89,- p.st.
 Voor toepassing onder een plank van 30 cm diepte
VH440 ijzer gelaste bladsteun (440 x 150 x 30 mm) € 99,- p.st.
 Voor toepassing onder een plank van 45 cm diepte
VH500 ijzer gelaste bladsteun (500 x 150 x 30 mm) € 99,- p.st.
 Voor toepassing onder een plank van 53 of 51,5 cm diepte

 
VH480 Bladsteunen onzichtbaar  € 59,-
Deze dragen het blad en dienen uit het zicht worden geplaatst, liefst op een lage hoogte
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InDustrIAL
collection

De Industrial serie is een prachtige serie. Minimalistisch met klasse! 
Hierbij hebben we stalen frames gecombineerd met de warmte van 
Frans eiken. Prachtig om in een loft of bij een industrieel interieur te 
plaatsen.
De eiken planken zijn allemaal behandeld en voorzien van een 
beschermende laag, waardoor het goed tegen water en andere 
vlekken kan.

De onderstellen zijn te gebruiken met een opzetkom, een keramische 
wastafel of een granieten wastafel. Het is heel mooi om hierbij kranen 
te kiezen met een geborsteld nikkel afwerking, zodat de industriele 
look helemaal behouden wordt. De Industrial meubels zijn voorzien 
van een stalen frame. De Industrial meubels kunnen zonder enig 
probleem in aanraking komen met water. Het ijzeren onderstel is met 
een coating behandelt, zodat het nooit kan gaan roesten.
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iNDUSTRiAL BADMEUBELS

Spiegel 58
(580 x 800 x 30 mm)
FOLSP58-1 Eiken spiegel 58 x 80 € 275,-

Spiegel 128
(1180 x 800 x 30 mm)
FOLSP128-1 Eiken spiegel 128 x 80 € 465,- 

Industrial 80 met opzetkom
(800 x 860 x 450 mm) 
De vermelde hoogte is zonder opzetkom

VH800 ijzeren wastafelframe € 695,-
FO8045 Rustiek eiken blad € 295,-
FO7137 Rustiek eiken schap onderin frame € 89,-

U kunt kiezen uit verschillende wastafelkommen, zie 
pagina 98-99 voor alle mogelijkheden.

Het rustiek eiken blad, waar de kom en eventueel de 
kraan op wordt geplaatst is niet voorzien van uitsparin-
gen. Deze moet u zelf aanbrengen.

Industrial 80 met granieten wastafel
(800 x 910 x 450 mm)

VH800 ijzeren wastafelframe € 695,-
PVg80-1 granieten wastafel € 795,-
FO7137 Rustiek eiken schap onderin frame € 89,-

Industrial 80 met keramische wastafel
(800 x 910 x 450 mm)

VH800 ijzeren wastafelframe € 695,-
PVH80-1 Keramische  wastafel € 495,-
FO7137 Rustiek eiken schap onderin frame € 89,- 

Industrial 140 met opzetkommen
(1400 x 860 x 450 mm) 
De vermelde hoogte is zonder opzetkommen

VH1400 ijzeren wastafelframe € 795,-
FO14045 Rustiek eiken blad € 395,-
FO13137 Rustiek eiken schap onderin frame € 159,-

U kunt kiezen uit verschillende wastafelkommen, zie 
pagina 98-99 voor alle mogelijkheden.
Het rustiek eiken blad, waar de kom en eventueel de 
kraan op wordt geplaatst is niet voorzien van uitsparin-
gen. Deze moet u zelf aanbrengen.

Industrial 140 met granieten wastafel
(1400 x 910 x 450 mm)

VH1400 ijzeren wastafelframe € 795,-
PVg140-2 granieten wastafel € 995,-
FO13137 Rustiek eiken schap onderin frame € 159,-

Industrial 80 met keramische wastafel
(1400 x 910 x 450 mm)

VH1400 ijzeren wastafelframe € 795,-
PVH140-2 Keramische  wastafel € 995,-
FO13137 Rustiek eiken schap onderin frame € 159,-

Industrial Kolomkast 
(2100 x 440 x 350 mm)
FO200KAO € 1.495,-
De kast heeft een ijzeren raamwerk en is voorzien van 4 eiken 
schappen, een massief eiken plint en koof.

Let op, de hieronder afgebeelde meubels zijn getekend en 
komen niet overeen met de werkelijkheid.
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WASTAFEL KOMMEN

Nice met Toile de Joux Blauw
PB4037-BL € 595,- 
590 x 415 x 145 mm 

Nice
PB4037 € 295,-
590 x 415 x 145 mm 

Paris
PB012 € 179,- 
Ø430 hoog 145 mm 

Paris met Toile de Joux Blauw
PB0012-BL € 495,-
Ø430 hoog 145 mm

Lyon
PB4033 € 235,-
Ø450 hoog 120 mm

Met porceleinen en afneembare afdekrozet

Dutch Blue
PB004 € 650,-
Ø430 hoog 140 mm
Handgemaakt

Brown Turquoise 
PB002 € 495,-
Ø390 hoog 145 mm
Handgemaakt

Navy Blue
PB006 € 375,-
Ø390 hoog 140 mm
Handgemaakt   
 

Ocean Blue
PB001 € 375,-
Ø390 hoog 140 mm
Handgemaakt

Orange
PB007 € 375,-
Ø390 hoog 140 mm
Handgemaakt

Boat
PB630  € 395,-
540 x 420 x 165 mm

Provence Large
Pg001 € 425,-
500 x 400 x 150 mm

Volledig uit graniet en met de hand vervaardigd
Er kunnen zich kleine maatafwijkingen voordoen.
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Indian blue wastafel kom
PB009  € 595,-
600x400x115 mm
Handgemaakt  
 
 

Traditional wandtoilet 
(excl. inbouwreservoir)
PTWW00 € 595,-
Exclusief toiletzitting

Navy Blue fonteinkom
PBF01  € 195,-
Ø280 hoog 125 mm
Handgemaakt

Orange fonteinkom
PBF02   € 195,-
Ø280 hoog 125 mm
Handgemaakt

WASTAFEL KOMMEN KERAMiEK

Toiletzittingen 
De zittingen zijn universeel en passen op alle 
Traditional toiletten. gemaakt van echt hout.

FT100z-OAK Toiletzitting met deksel in eiken € 159,-
FT100z-MAH Toiletzitting met deksel in Mahonie € 159,-
FTRB01 Toiletzitting met deksel in zwart € 219,-
FT100z-MP150K Toiletzitting met deksel in Wit (Acryl) € 159,-

Traditional duobloc   
PTW00 Toiletpot P.K. (achteruitlaat)  € 300,- (excl. toiletzitting)
PTW00-AO Toiletpot A.O. (onderuitlaat)  € 395,- (excl. toiletzitting)
PTW01 Reservoir met hendel met hendel en binnenwerk € 395,-

Het toilet heeft een grote en een kleine spoeling.

Traditional toilet met laaghangend reservoir        
PTWC00 Toiletpot P.K. (achteruitlaat) € 355,- (excl. toiletzitting)
PTWC00-AO Toiletpot A.O. (onderuitlaat) € 395,- (excl. toiletzitting)
PTW01 Reservoir met hendel en binnenwerk € 395,-
CPT00 Verchroomde valpijp € 165,-

Het toilet heeft een grote en een kleine spoeling.

Traditional toilet met hooghangend reservoir   
PTWC00 Toiletpot P.K. (achteruitlaat) € 355,- (excl. toiletzitting)
PTWC00-AO Toiletpot A.O (onderuitlaat) € 395,- (excl. toiletzitting)
PTW02 Reservoir met binnenwerk € 500,-
CPT01 Verchroomde valpijp, siersteunen en trekkoord  € 540,-

Ocean Blue fonteinkom
PBF03  € 195,-
Ø280 hoog 125 mm
Handgemaakt

Colonial Wandtoilet
PCOWW00            € 695,-
Exclusief zitting. Bij dit toilet zijn de toiletzittingen 
alleen in zwart of wit verkrijgbaar.

FT100z-MP150K Toiletzitting  Wit € 159,-
FTRB01   Toiletzitting zwart    € 219,-

Traditional wastafel op zuil
PTW051 Wastafel 1 gats € 320,-
PTW09 Hoge zuil  € 230,-
610 x 510 x 960

Wastafel is ook los te bevestigen 
met plugbouten

Provence fonteinkom
Pg002 € 365,-
300 x 300 x 110 mm
Volledig uit graniet en met de hand vervaardigd
Er kunnen zich kleine maatafwijkingen voordoen.

Club fonteinkom
PBC01 € 129,00
Ø300 mm hoog 105 mm
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krAnen
12 jaar garantie

Badkamerkranen geven de gewenste uitstraling aan uw 
badkamer. Van Heck heeft ze van heel klassiek tot heel modern 
voor de wastafel, het bad of uw douche. Hiernaast vindt u een 
kleine selectie van de stijlen die we hebben. 

Voor alle mogelijkheden gaat u naar www.vanheckbadkamers.nl. 
Hier vindt u echt alles wat u maar nodig heeft. Let op: we geven u 
maar liefst 12 jaar garantie op alle kranen (5 jaar op de finish). U 
bent verzekerd van een topkraan van Europese makelij.

Traditional kranenserie

Colonial kranenserie

Aspen kranenserie

Cross kranenserie

Traditional de Luxe kranenserie

Country kranenserie

Vintage kranenserie

Douchekranen assortiment
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DOUCHEKRANEN
Alleen in Chroom

SHOWER-SET1
Douchethermostaatkraan 
Compleet  € 1.295,-

inbouwdouchethermostaat Shower-SetA5 € 795,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-
Muurarm voor hoofdouche Shower-SetB21 € 70,-
Douchekop 20 cm Shower-SetB2  € 250,-

SHOWER-SET24
Douchethermostaatkraan 
compleet  € 780,-

De handdouche is verstelbaar 
over de gehele stang.

SHOWER-SET2
Douchethermostaatkraan 
Compleet  € 1.250,-

voorzien van 
keramischeschijven 
en 12 jaar garantie
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DOUCHEKRANEN
Alleen in Chroom

Douchethermostaatkraan  SHDC01 € 425,-
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-

inbouwdouchemengkraan Aspen  Shower-SetA4 € 325,-
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-
Muurarm voor hoofdouche      Shower-SetB21 € 70,-
Douchekop 20 cm Shower-SetB2  € 250,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-

inbouw douchemengkraan met omstel SHDC03 € 395,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-
Douchekop 20 cm Shower-SetB2 € 250,-
Klassieke handdouche DCO29CR € 65,-
Doucheslang verchroomd VHBTHC25 € 30,-
Opsteekgarnituur VHBTHC18 € 40,-
Muurarm voor hoofdouche      Shower-SetB21 € 70,-

inbouw Douchethermostaat met omstel Shower-SetA7 € 475,-
Klassieke glijstangset  Shower-SetC2 € 250,-
Wandaansluitbocht  Shower-SetD1 €   30,-
Douchekop 20 cm  Shower-SetB2 € 250,-
Muurarm voor hoofdouche       Shower-SetB21 € 70,-

voorzien van 
keramischeschijven 
en 12 jaar garantie

inbouw Douchethermostaat Shower-SetA15 € 1.395,-
Douchekop 20 cm Shower-SetB2 € 250,-
Muurarm voor hoofdouche      Shower-SetB21 € 70,-
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DELUXE DOUCHE PROgRAMMA
Alleen in Chroom

Inbouwthermostaat met 3 uitgangen, 2 grote douchekoppen en een handset

Inbouwthermostaat met handset en badvul waste

Inbouw douchemengkraan met handset en baduitloop Inbouwthermostaat met geïntergreerde handdouche en badvulwaste

Inbouwthermostaat met geïntergreerde handdouche en douchekop

De Luxe inbouwthermostaat
inbouwdouchethermostaat Shower-SetA5 € 795,-
(2 uitgangen)

De Luxe douchekop
Douchekop 20 cm Shower-SetB2  € 250,-
Muurarm voor hoofdouche Shower-SetB21 € 70,-

De Luxe baduitloop
Klassieke baduitloop TVHLOOP € 150,-

De Luxe glijstangset
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-

De Luxehandset
Klassieke handset Shower-SetA26 € 350,-
inclusief wandaansluitbocht

De Luxe inbouwthermostaat
met geïntergreerde Handset
inbouwdouchethermostaat Shower-SetA15 € 1.395,-
(2 uitgangen)

De Luxe inbouwthermostaat
inbouwdouchethermostaat Shower-SetA25 € 1.595,-
(3 uitgangen)

De Luxe douchemengkraan
inbouw douchemengkraan met omstel SHDC03 € 395,-
(2 uitgangen)

De Luxe douchemengkraan
Klassieke handdouche DCO29CR € 65,-
Doucheslang verchroomd VHBTHC25 € 30,-
Opsteekgarnituur VHBTHC18 € 40,-

De Luxe badvul waste
Badvulwaste  VHBTHC17 € 175,-

Het De Luxe doucheprogramma biedt u 
de mogelijkheid om uw eigen douche- 
of badkraan samen te stellen. U kunt 
kiezen uit 4 verschillende douche/bad-
kranen (zie hiernaast). Vervolgens kiest 
u welke uitgang (en) u daarbij wenst.
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Eenhendel mengkraan
Chroom TVNC04 € 299,-
Met waste.

Verhoogde eenhendel mengkraan
Chroom TVNC04E € 399,-
Zonder waste.

Wastafelmengkraan Inbouw
Chroom TVNCW09 € 325,-
Zonder waste.
inclusief inbouwdelen

3 gats wastafelmengkraan
Chroom TVNC09 € 495,-
Met waste.

inbouw Douchethermostaat met omstel Shower-SetA7 € 475,-
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 €   30,-
Douchekop 20 cm Shower-SetB2 € 250,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-

ASPEN KRANEN
voorzien van keramischeschijven en 12 jaar garantie
Alleen in Chroom

 
inbouwdouchekraan Aspen    Shower-SetA4 € 325,-
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-
Muurarm voor hoofdouche     Shower-SetB21 € 70,-
Douchekop 20 cm Shower-SetB2  € 250,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-

Eenhendel mengkraan
Chroom TAC04 € 299,-
Met waste

Verhoogde eenhendel 
mengkraan
Chroom  TAC04E € 395,-
Zonder waste

Eenhendelmengkraan de luxe
Chroom TAC04DL € 335,-
Met draaibare uitloop
Met waste

Bidetmengkraan
Chroom TAC05 € 375,-
Met waste

Bad/douche mengkraan
Chroom TAC03 € 395,-

Inbouw muurkraan
Wastafelmengkraan inbouw
Chroom TACW09 € 325,-
inclusief inbouwdelen
Zonder waste

ViNTAgE KRANEN
voorzien van keramischeschijven en 12 jaar garantie

Alleen in Chroom
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TRADiTiONAL DELUXE KRANEN
Alleen in Chroom

Fonteinkraan
Chroom TVH00DL € 119,-

3 Gats Muurkraan
Chroom TVHW09DL € 455,-
incl. inbouwdelen

Wastafelmengkraan
Chroom TVH04DL € 350,-
Met waste

3 Gats Wastafelmengkraan
Chroom TVH09DL € 495,-
Met waste

Badthermostaat
TVH03T  € 850,-
Met kinderbeveiliging op 38 C

Staanders voor randmontage
TV03STA  €79,-

TRADiTiONAL KRANEN
Alleen in Chroom

Wastafelmengkraan
Chroom TVH04   € 175,-
Met waste.

Fonteinkraan 
Chroom TVH00   € 70,-  p.stk.
        

Stopkraan
Chroom  TVH37   € 60,-

Wastafelmengkraan
Chroom  TVHE04   € 140,-
zonder waste.

Wastafelmengkraan 3gats  
Chroom  TVH09 € 395,-
zonder waste.

Wastafelmengkraan 3gats 
wandmontage
Chroom  TVHW09 € 425,-
zonder waste.

Bad/Douchemengkraan
Chroom  TVH03 € 295,-

Bad/Douchemengkraan
Chroom  TVH02 € 295,-

Hoge fonteinkraan
Chroom TVHH00  € 95,-

Fonteinkraantje
Chroom TVHW00 € 119,-
(alleen koudwater)

voorzien van keramischeschijven en 12 jaar garantie

voorzien van 
keramischeschijven 
en 12 jaar garantie

Hoge fonteinkraan
Chroom TVCH00  € 115,-

Niet leverbaar met zwarte hendel.

Badmengkraan Muurmontage
Chroom TVC03DL € 575,-

Staanders voor randmontage
TV03STA €79,-

Wastafelmengkraan
Chroom TVH06DL € 395,-
Met waste en draaibare uitloop

Inbouw badthermostaat
inbouwdouchethermostaat Shower-SetA5 € 795,-
Wandaansluitbocht Shower-SetD1 € 30,-
Klassieke handdouche DCO29CR € 65,-
Doucheslang verchroomd VHBTHC25 € 30,-
Opsteekgarnituur VHBTHC18 € 40,-
Badvulwaste  VHBTHC17 € 175,-

Inbouw Douchethermostaat met 3 uitgangen 
inbouw douchethermostaat met 3 uitgangen  Shower-SetA15  € 1.595
Klassieke glijstangset Shower-SetC2 € 250,-
2x Muurarm voor hoofdouche      Shower-SetB21 € 140,-
2x Douchekop 20 cm Shower-SetB2  € 500,-

Met deze douchethermostaat kan  u twee uitgangen tegelijkertijd gebruiken
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COLONiAL KRANEN WHiTE The Individual Range

Fonteinkraan  
verchroomd  TVC00 € 105,-  
geborsteld goud TVBg00 € 210,- 
geborsteld nikkel TVBN00 € 165,- 
glanzend nikkel TVN00 € 150,-

Wastafelkraan 
verchroomd  TVC04  € 220,- 
geborsteld goud TVBg04  € 375,- 
geborsteld nikkel TVBN04  € 260,- 
glanzend nikkel TVN04  € 250,-
de kraan wordt inclusief waste bediening 
geleverd

Badmengkraan randmontage
verchroomd  TVC02 € 370,-
geborsteld goud TVBg02 € 545,-
geborsteld nikkel TVBN02 € 415,- 
glanzend nikkel TVN02 € 370,-

Badmengkraan wandmontage
verchroomd  TVC03 € 370,-
geborsteld goud TVBg03 € 545,-
geborsteld nikkel TVBN03 € 415,- 
glanzend nikkel TVN03 € 370,-

Badmengkraan op staanders
Te gebruiken bij een vrijstaand bad zonder kraangaten

verchroomd  TVC06 € 895,- 
geborsteld goud TVBg06 € 1.495,- 
geborsteld nikkel TVBN06 € 995,- 
glanzend nikkel TVN06 € 995,-

3 gats Wastafelmengkraan
verchroomd  TVC09 € 545,-  
geborsteld goud TVBg09 € 595,- 
geborsteld nikkel TVBN09 € 565,- 
glanzend nikkel TVN09 € 545,-

3 gats Wastafelmengkraan
wandmontage
verchroomd  TVCW09 € 545,- 
geborsteld goud TVBgW09 € 595,- 
geborsteld nikkel TVBNW09 € 565,- 
glanzend nikkel TVNW09 € 545,-

Inbouwthermostaatkraan 
verchroomd  SHDC04 €  1.050,- 
geborsteld goud SHDBg04 € 1.295,-  
geborsteld nikkel SHDBN04 € 1.095,-  
glanzend nikkel SHDN04 € 1.095,-

Klassieke douchekop 20 cm met muurarm

verchroomd TVCWS € 320,- 
geborsteld goud TVBgWS € 570,-
geborsteld nikkel TVBNWS € 385,-
glanzend nikkel TVNWS € 365,-

Klassieke glijstangset met handdouche
verchroomd TVCSR € 295,-
geborsteld goud TVBgSR € 595,-
geborsteld nikkel TVBNSR € 375,-
glanzend nikkel TVNSR € 375,-

Stopkraan  
verchroomd TVH37 € 60,- 
geborsteld goud TVBg37 € 119,-
geborsteld nikkel TVBN37 € 89,-
glanzend nikkel TVN37 € 89,-

Wandaansluitbocht
Verchroomd  Showerset D1 € 30,-
geborsteld goud TVBgWA  € 69,-
geborsteld nikkel TVBNWA  € 69,-
glanzend nikkel TVNWA  € 49,-
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COLONiAL KRANEN BLACK The Individual Range

Badmengkraan randmontage
verchroomd  TVC02-z € 370,- 
geborsteld goud TVBg02-z € 545,- 
geborsteld nikkel TVBN02-z € 415,- 
glanzend nikkel TVN02-z € 370,-

Badmengkraan op staanders
Te gebruiken bij een vrijstaand bad zonder kraangaten
verchroomd  TVC06-z € 895,- 
geborsteld goud TVBg06-z € 1.495,- 
geborsteld nikkel TVBN06-z € 995,- 
glanzend nikkel TVN06-z € 995,-

3 gats Wastafelmengkraan
verchroomd  TVC09-z € 545,- 
geborsteld goud TVBg09-z € 595,- 
geborsteld nikkel TVBN09-z € 565,- 
glanzend nikkel TVN09-z € 545,-

3 gats Wastafelmengkraan
wandmontage
verchroomd  TVCW09-z € 545,- 
geborsteld goud TVBgW09-z € 595,-  
geborsteld nikkel TVBNW09-z € 565,-  
glanzend nikkel TVNW09-z € 545,-

Inbouwthermostaatkraan 
verchroomd  SHDC04-z €  1.050,- 
geborsteld goud SHDBg04-z € 1.295,- 
geborsteld nikkel SHDBN04-z € 1.095,- 
glanzend nikkel SHDN04-z € 1.095,-

Klassieke douchekop 20 cm met muurarm
verchroomd TVCWS € 320,- 
geborsteld goud TVBgWS € 570,-
geborsteld nikkel TVBNWS € 385,-
glanzend nikkel TVNWS € 365,-

Klassieke glijstangset met handdouche
verchroomd TVCSR-z € 295,-
geborsteld goud TVBgSR-z € 595,-
geborsteld nikkel TVBNSR-z € 375,-
glanzend nikkel TVNSR-z € 375,-

Stopkraan
verchroomd TVH37-z € 60,-
geborsteld goud TVBg37-z € 119,-
geborsteld nikkel TVBN37-z € 89,-
glanzend nikkel TVN37-z € 89,-

Wandaansluitbocht
Verchroomd  Showerset D1 € 30,-
geborsteld goud TVBgWA  € 69,-
geborsteld nikkel TVBNWA  € 69,-
glanzend nikkel TVNWA  € 49,-

Badmengkraan wandmontage
verchroomd  TVC03-z € 370,- 
geborsteld goud TVBg03-z € 545,- 
geborsteld nikkel TVBN03-z € 415,- 
glanzend nikkel TVN03-z € 370,-

Fonteinkraan
Specificaties
verchroomd  TVC00-z € 105,- 
geborsteld goud  TVBg00-z € 210,-
geborsteld nikkel TVBN00-z € 165,-
glanzend nikkel TVN00-z € 150,-

Wastafelkraan
verchroomd  TVC04-z  € 220,- 
geborsteld goud TVBg04-z  € 375,- 
geborsteld nikkel TVBN04-z  € 260,- 
glanzend nikkel TVN04-z  € 250,-
de kraan wordt inclusief waste bediening 
geleverd
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COUNTRY KRANEN Gracieus met allure
Subtiel, maar verassend

Verhoogde wastafelmengkraan
Verchroomd  TOC04E-C € 385,-
geborsteld goud TOC04E-Bg € 595,-
geborsteld nikkel TOC04E-BN € 425,-
glanzend nikkel TOC04E-N € 395,-

Wastafelmengkraan Inbouw
Verchroomd  TOCW09-C € 319,-
geborsteld goud TOCW09-Bg € 549,-
geborsteld nikkel TOCW09-BN € 339,-
glanzend nikkel TOCW09-N € 339,-

Inbouw bad/douchethermostaat met omstel
Verchroomd  SHDC05 € 595,-
geborsteld goud SHDBg05 € 895,-
geborsteld nikkel SHDBN05 € 685,-
glanzend nikkel SHDN05 € 650,-

Inbouw bad/douchemengkraan met omstel
Verchroomd  SHDC07 € 265,-
geborsteld goud SHDBg07 € 395,-
geborsteld nikkel SHDBN07 € 295,-
glanzend nikkel SHDN07 € 295,-

Glijstangset met handdouche en doucheslang
Verchroomd SHDC12  € 350,-
geborsteld goud SHDBg12 € 895,-
geborsteld nikkel SHDBN12 € 495,-
glanzend nikkel SHDN12 € 395,-

Handdouche met doucheslang
Verchroomd SHDC11  € 175,-
geborsteld goud SHDBg11 € 425,-
geborsteld nikkel SHDBN11 € 285,-
glanzend nikkel SHDN11 € 195,-

Douchekop 30 cm
Verchroomd  SHDC08 € 400,-
geborsteld goud SHDBg08 € 475,-
geborsteld nikkel SHDBN08 € 475,-
glanzend nikkel SHDN08 € 425,-

Muurarm voor douchekop
Verchroomd  SHDC09 € 109,-
geborsteld goud SHDBg09 € 139,-
geborsteld nikkel SHDBN09 € 119,-
glanzend nikkel SHDN09 € 119,-

Plafondarm voor douchekop
Verchroomd  SHDC10 € 55,-
geborsteld goud SHDBg10 € 85,-
geborsteld nikkel SHDBN10 € 85,-
glanzend nikkel SHDN10 € 65,-

Badvulwaste 
Verchroomd  VHBTHC17 € 175,-
geborsteld goud VHBTHBg17 € 275,-
geborsteld nikkel VHBTHBN17 € 235,-
glanzend nikkel VHBTHN17 € 195,-

Wandaansluitbocht
Verchroomd  Showerset D1 € 30,-
geborsteld goud TVBgWA  € 69,-
geborsteld nikkel TVBNWA  € 69,-
glanzend nikkel TVNWA  € 49,-

Wastafelmengkraan zonder waste
Verchroomd  TOC04-C € 355,-
geborsteld goud TOC04-Bg € 545,-
geborsteld nikkel TOC04-BN € 375,-
glanzend nikkel TOC04-N € 360,-

Chroom

   Geborsteld Nikkel      

Glanzend Nikkel     

Geborsteld Goud       
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CROSS KRANEN

Glijstangset met handdouche en doucheslang
Verchroomd SHDC12  € 350,-
geborsteld goud SHDBg12 € 895,-
geborsteld nikkel SHDBN12 € 495,-
glanzend nikkel SHDN12 € 395,-

Handdouche met doucheslang
Verchroomd SHDC11  € 175,-
geborsteld goud SHDBg11 € 425,-
geborsteld nikkel SHDBN11 € 285,-
glanzend nikkel SHDN11 € 195,-

Douchekop 30 cm
Verchroomd  SHDC08 € 400,-
geborsteld goud SHDBg08 € 475,-
geborsteld nikkel SHDBN08 € 475,-
glanzend nikkel SHDN08 € 425,-

Muurarm voor douchekop
Verchroomd  SHDC09 € 109,-
geborsteld goud SHDBg09 € 139,-
geborsteld nikkel SHDBN09 € 119,-
glanzend nikkel SHDN09 € 119,-

Plafondarm voor douchekop
Verchroomd  SHDC10 € 55,-
geborsteld goud SHDBg10 € 85,-
geborsteld nikkel SHDBN10 € 85,-
glanzend nikkel SHDN10 € 65,-

Badvulwaste 
Verchroomd  VHBTHC17 € 175,-
geborsteld goud VHBTHBg17 € 275,-
geborsteld nikkel VHBTHBN17 € 235,-
glanzend nikkel VHBTHN17 € 195,-

Wandaansluitbocht
Verchroomd  Showerset D1 € 30,-
geborsteld goud TVBgWA € 69,-
geborsteld nikkel TVBNWA € 69,-
glanzend nikkel TVNWA € 49,-

Een moderne klassieker, 
elegante rondingen

Wastafelmengkraan zonder waste
Verchroomd TXL04-C € 300,-
geborsteld goud TXL04-Bg € 535,-
geborsteld nikkel TXL04-BN € 439,-
glanzend nikkel TXL04-N € 439,-

3 gats wastafelmengkraan met waste
Verchroomd  TXL06-C € 335,-
geborsteld goud TXL06-Bg € 695,-
geborsteld nikkel TXL06-BN € 549,-
glanzend nikkel TXL06-N € 549,-

3 gats wastafelmengkraan muurmontage
Verchroomd TXLW06-C  € 260,-
geborsteld goud TXLW06-Bg € 595,-
geborsteld nikkel TXLW06-BN € 449,-
glanzend nikkel TXLW06-N € 449,-

Inbouw bad/douchethermostaat met omstel
Verchroomd  SHDC06 € 595
geborsteld goud SHDBg06 € 895,-
geborsteld nikkel SHDBN06 € 695,-
glanzend nikkel SHDN06 € 695,-

Chroom

   Geborsteld Nikkel      

Glanzend Nikkel     

Geborsteld Goud       
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Badwaste
chroom  VHBTHC14  € 80,-
geborsteld goud VHBTHC14-Bg € 160,- 
geborsteld nikkel VHBTHC14-BN  € 140,-
glanzend nikkel VHBTHC14-N € 125,-

Nostalgische Hoekstopkraan
Chroom  VHBTHC37C            85,-
Met aansluitbuisje halfduims 300mm

Meubelsyphon
chroom  VHBTHC39Ci € 50,-
geborsteld goud VHBTHC39Ci-Bg € 195,- 
geborsteld nikkel VHBTHC39Ci-BN  € 165,-
glanzend nikkel VHBTHC39Ci-N € 140,-

TOEBEHORENTOEBEHOREN

Clickwaste
chroom VHBTHC100 € 45,-
geborsteld goud VHBTHC100-Bg € 85,- 
geborsteld nikkel VHBTHC100-BN  € 80,-
glanzend nikkel VHBTHC100-N € 70,-

De clickwaste is zowel geschikt voor wastafels met 
of zonder een interne overloop.

Optie: 
Witte afdekkap VHBTHC100-W € 15,-

Spiegelkastlamp
chroom  LDi01 € 99,-
geborsteld goud LDi01-Bg € 199,-
geborsteld nikkel LDi01-BN € 179,-
glanzend nikkel LDi01-N € 155,-

Deur en lade beslag

K11 Ronde knop verchroomd € 11,-
VHHA-16 Ronde knop geborsteld goud € 11,-
VHHA-6 Ronde knop geborsteld nikkel € 11,-
VHHA-8 Ronde knop glanzend nikkel € 11,-

H10 komgreep verchroomd € 14,-
VHHA-17 komgreep geborsteld goud € 14,-
VHHA-9 komgreep geborsteld nikkel € 14,-
VHHA-10 komgreep glanzend nikkel € 14,-

VHHA-4 kruisgreep verchroomd € 7,-
VHHA-3 kruisgreep zwart  € 7,,-

VHHA-15 verouderde komgreep € 22,-
 (alleen in mat nikkel)

Deurschanieren voor Badmeubels 
met deuren en spiegelkasten
VH605-Bg deurscharnier geborsteld goud € 39,-
VH605-BN deurscharnier geborsteld nikkel  € 34,50
VH605-N deurscharnier glanzend nikkel € 29,-

Voor Traditional, Colonial, Long island badmeubels met deuren, alsmede 
voor diverse spiegelkasten en kolomkasten. indien u kiest voor boven-
staand deur/lade beslag dient u dit separaat te bestellen

Badset t.b.v. gietijzeren baden
Chroom   VHBTHC151630 € 425,-
De badset bestaat uit een badoverloop, een badsifon en 
siermantelbuizen. Dit aktiepakket kan alleen compleet 
worden besteld en is alleen in chroom leverbaar.

Siermantelbuizen
geborsteld goud VHBTHC30-Bg € 279,-
geborsteld nikkel VHBTHC30-BN  € 219,-
glanzend nikkel VHBTHC30-N € 189,-

Deze worden gebruikt bij een vrijstaand bad met 
kraangaten. De buizen vallen over de waterleiding en wor-
den onder de badrand geplaatst

Badsifon
chroom  VHBTHC15Ci € 215,-
geborsteld goud VHBTHC15Ci-Bg € 319,-
geborsteld nikkel VHBTHC15Ci-BN  € 279,-
glanzend nikkel VHBTHC15Ci-N € 259,-

Te gebruiken bij alle gietijzeren baden.

Badoverloop
chroom  VHBTHC16  € 195,-
geborsteld goud VHBTHC16-Bg € 335,-
geborsteld nikkel VHBTHC16-BN € 299,-
glanzend nikkel VHBTHC16-N € 269,-

Te gebruiken bij alle gietijzeren baden.

Bad Toevoerbuizen
Chroom  VHBTHC20  €395,-

Country Oud Ijzeren deurbeslagU kunt kiezen uit de onderste grepen:
VHHA-20 Country Large ladegreep € 12,-
 (240 x 40 x 60 mm)
VHHA-21 Country medium ladegreep € 9,-
 (130 x 30 x 40 mm )
VHHA-22 Country deurknop € 7,-
 (40 x 40 x 30 mm)

Country Oud Ijzeren handdoekstang
VHHA-23 Country Handdoekstang € 49,-
Te bevestigen aan de zijkanten van een Country ladekast.



Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw.
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TRADiTiONAL ACCESSOiRES

Borstelgarnituur
Chroom ATR13 € 69,-
geborsteld goud  ATR13-Bg € 259,-
geborsteld nikkel ATR13-BN € 169-
glanzend nikkel ATR13-N € 159,-

Toiletrolhouder
chroom ATR00 € 69,-
geborsteld goud  ATR00-Bg € 189,-
geborsteld nikkel ATR00-BN € 159-
glanzend nikkel ATR00-N € 149,-

Handdoekring
Chroom ATR01 € 59,-
geborsteld goud  ATR01-Bg € 199,-
geborsteld nikkel ATR01-BN € 140-
glanzend nikkel ATR01-N € 135,

Planchet
510 x 150 mm
chroom ATR08 € 129,-
geborsteld goud  ATR08-Bg € 199,-
geborsteld nikkel ATR08-BN € 139,-
glanzend nikkel ATR08-N € 135,-

Bekerhouder
Chroom ATR03 € 50,-
geborsteld goud  ATR03-Bg € 95,-
geborsteld nikkel ATR03-BN € 75,-
glanzend nikkel ATR03-N € 70,-

Handdoekhouder
560 x 80 mm
chroom ATR05 € 79,-
geborsteld goud  ATR05-Bg € 199,-
geborsteld nikkel ATR05-BN € 149,-
glanzend nikkel ATR05-N € 139,-

Zeepschaal
Chroom ATR04 € 59,-
Ceborsteld goud  ATR04-Bg € 99,-
Ceborsteld nikkel ATR04-BN € 80,-
glanzend nikkel ATR04-N € 75,-

Badrek
Chroom ATR09 € 179,-

Zeepmand small
Chroom ATR22 € 89,-

Zeepmand large
Chroom ATR23 € 95,-

Hoekzeepmand
Chroom ATR20 € 99,-

Spons Zeephouder 
Chroom ATR21 € 119,-

geborsteld Nikkel                                                                          

 Chroom

    glanzend Nikkel    

geborsteld goud  

Badmantelhaak
chroom ATR10 € 39,-
geborsteld goud  ATR10-Bg € 89,-
geborsteld nikkel ATR10-BN € 69-
glanzend nikkel ATR10-N € 65,-
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WASMANDEN

Rattan Laundry Box 40
ARB01   € 169,-
400 x 400 x 600 mm

Rattan Double Laundry Box 68
Met katoenen binnenvoering en twee vakken
ARB55    € 199,-
680 x 350 x 650 mm

Rattan Laundry Box 50 
Met katoenen binnenvoering
ARB54   € 169,-
500 x 350 x 650 mm

Rattan Furniture Basket Small
ARB40  € 39,-
350 x 450 x 250 mm
geschikt om in open badmeubels te 
plaatsen

Rattan Furniture Basket Medium
ARB08  € 39,-
630 x 360 x 250 mm
geschikt om in open badmeubels te plaatsen

Prachtige Rattan producten voor de aankleding van uw badkamer of 
toilet. Hieronder vindt u onze selectie. Mooie wasmanden en handige 
opberg oplossingen. Ons Rattan is met de hand gevlochten, geschikt 
voor vochtige ruimtes en blijft jaren mooi. Bovendien wordt uw sani-
taire ruimte er gewoon een stuk leuker van!

VERLiCHTiNg

Spiegelkastlamp
Chroom LDi01 € 99,-
geborsteld goud LDi01-Bg € 199,-
geborsteld nikkel LDi01-BN € 179,-
glanzend nikkel LDi01-N € 155,-

Industrial 
verchroomd LTR02 € 129,-

Traditional  
Verchroomd LTR07 € 129,-

Colonial
Verchroomd LTR08 € 129,-

Long Island
Verchroomd LTR06 € 129,-

Country
Verchroomd LTR05 € 129,-

Paris
Verchroomd LTR04 € 129,-

Dorchester
Verchroomd LTR03 € 129,-

Industrial 
Weathered rust LTR02-WR € 149,-

Traditional  
Weathered rust  LTR07-WR € 149,-

Colonial
Weathered rust  LTR08-WR € 149,-

Dorchester
Weathered rust  LTR03-WR € 149,-

Long Island
weathered rust  LTR06-WR € 149,-

Country
weathered rust  LTR05-WR € 149,- Paris

weathered rust  LTR04-WR € 149,-
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Inloopdouches Vaste Wand met logo Shower en kader
Voor montage rechts
SP90R-SH 900 Vaste wand rechts € 1.095,-
SP100R-SH 1000 Vaste wand rechts € 1.195,-
SP120R-SH 1200 Vaste wand rechts € 1.395,-
SP140R-SH 1400 Vaste wand rechts € 1.495,-

Voor montage links
SP90L-SH 900 Vaste wand links € 1.095,-
SP100L-SH 1000 Vaste wand links € 1.195,-
SP120L-SH 1200 Vaste wand links € 1.395,-
SP140L-SH 1400 Vaste wand links € 1.495,-

Vaste wand zonder logo Shower en kader
Deze zijn zowel links als rechts toepasbaar
SP90 900 Vaste wand (L/R) € 795,-
SP100 1000 Vaste wand (L/R) € 895,-
SP120 1200 Vaste Wand (L/R) € 995,-
SP140 1400 Vaste Wand (L/R) € 995,-

DOUCHES

Inloopdouches met logo Shower en kader
SP90/30-SH 900 Vaste wand  met zijwand 300 mm  € 1.395,-
SP100/30-SH 1000 Vaste wand  met zijwand 300 mm  € 1.495,-
SP120/30-SH 1200 Vaste wand  met zijwand 300 mm  € 1.595,-
SP140/30-SH 1400 Vaste wand  met zijwand 300 mm  € 1.795,-

Inloopdouches zonder logo Shower en kader
SP90/30 900 Vaste  wand met zijwand 300 mm  € 1.095,-
SP100/30 1000 Vaste wand  met zijwand 300 mm  € 1.095,-
SP120/30 1200 Vaste wand  met zijwand 300 mm  € 1.195,-
SP140/30 1400 Vaste wand met zijwand 300 mm  € 1.395,-

Specificaties:

Granieten dorpels

Als u geen douchebak gebruikt, bevelen wij u aan om uw glazen wanden te plaatsen op 
granieten dorpels. Hiermee vangt u oneffenheden en afschotten van de vloer op en blijft 
uw glazen wand haaks op de vloer en wand staan. Het graniet is identiek aan het graniet 
van de badmeubels. De dorpels worden standaard in twee lengtes geleverd. indien deze 
te lang is kan uw tegelzetter deze tot de gewenste maatvoering inkorten.

S150D-zW 150 granieten dorpel 1500 x 70 x 20 € 99,-
S30D-zW 30 granieten dorpel 300 x 70 x 20 € 29,-
 

Vaste wand met losse zijwand
Hierbij kiest u voor een van de vaste wanden met daarbij een los paneel, welke op de 
muur wordt geplaatst.U kunt zelf bepalen waar u deze aan de muur plaatst.

SP30S Los zijpaneel met muursteunen  € 225,-

Zowel links als rechts 
te monteren.

Links afgebeeld
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Deco
Stijlvolle Handdoekradiator
750 x 475 mm 
VHBAHC94  154 Watt.     € 795,-
AVC75 Sier afsluiters € 69,-

Baby
De kleinere uitvoering van de 
Traditional. is ze niet schattig? 
938 x 500 x 250 mm 
525 Watt.  
AVC80   525 Watt € 795,-
AVC75 Sier afsluiters € 69,-

 
London
De Engelsen noemen deze Clothes Horse, 
voor naast uw vrijstaande bad
850 x 600 x 160 mm
VHBAHC77  875 Watt     € 1.295,-
AVC75 Sier afsluiters € 69,-

Traditional 
Klassieke radiator met element. Ook de ver-
chroomde buizen worden verwarmd. Krachtig 
genoeg om een gemiddelde badkamer mee te 
verwarmen AVC73 965 x 673 x 250 mm 750 Watt. 
AVC73  750Watt  € 795,-
AVC75 Sier afsluiters  € 69,-

 Kingston Wallmounted
Een koninklijke handdoekradiator, 
1006 Watt, 1403 x 575x 250 mm
VHBAHC102  1006 Watt € 1.295,-
AVC75 Sier afsluiters € 69,- Classic Handdoekradiator

 met sierafsluiters en bolornament
   H B Watts
VHBAHC85  € 295,- 800 500 405
VHBAHC86  € 295,- 800 600 600
VHBAHC125 € 395,- 1200 500 625
VHBAHC126 € 395,- 1200 600 738
VHBAHC185 € 495,- 1800 500 970
VHBAHC186 € 495,- 1800 600 1084

AVC75T Sierafsluiters en bolornament € 99,-
(Separaat bijbestellen)

Kingston Staand
VHBAHC90 1500 x 500 x 250 mm € 1.295,-
AVC75 Sier afsluiters € 69,-
950 Watt

Wales
VHBAHC73 927 x 765 x 230 mm  € 895,-
AVC75  Sier afsluiters  € 69,-
1050 Watt

Wales Wand
VHBAHC101  740 x 735 x 250 mm € 995,-
AVC75 Sier afsluiters  € 69,-
1050 Watt

Classic Handdoekradiator
   H B Watts
VHBAHC85  € 295,- 800 500 405
VHBAHC86  € 295,- 800 600 600
VHBAHC125 € 395,- 1200 500 625
VHBAHC126 € 395,- 1200 600 738
VHBAHC185 € 495,- 1800 500 970
VHBAHC186 € 495,- 1800 600 1084

Classic Handdoekradiator
met sierafsluiters
   H B Watts
VHBAHC85  € 295,- 800 500 405
VHBAHC86  € 295,- 800 600 600
VHBAHC125 € 395,- 1200 500 625
VHBAHC126 € 395,- 1200 600 738
VHBAHC185 € 495,- 1800 500 970
VHBAHC186 € 495,- 1800 600 1084

AVC75 Sierafsluiters  € 69,-
(Separaat bijbestellen)

Afgebeeld is de VHBAHC86 Afgebeeld is de VHBAHC126 Afgebeeld is de VHBAHC185

RADiATOREN



Voor meer informatie over onze producten en dichtsbijzijnde 
verkooppunten kunt u bellen met:

Van Heck badkamers Nederland
Ambachtstraat 8a
7622 AP Borne
T. +31 (0)74 266 20 35
F. +31 (0)74 266 90 56
E. info@vanheckbadkamers.nl

Nederland  +31 (0)74 266 20 35  
www.vanheckbadkamers.nl 

Van Heck Badezimmer Deutschland
Ambachtstraat 8a
7622 AP Borne
T. 0800 - 180 02 85 (Nur aus Deutschland)
F. +31 (0)74 266 90 56
E. info@vanheckbadkamers.nl

Deutschland  0800 - 180 02 85 (Nur aus Deutschland)
www.vanheckbadkamers.nl

België  +32 (0)33 544 764
www.vanheckbadkamers.be

Van Heck badkamers België
Autolei 315
2160 Wommelgem (Antwerpen)
T. +32 (0)33 544 764
F. +32 (0)33 544 766
E. info@vanheckbadkamers.be


