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Lang leve de badkamer!

De Bliss® badkamermeubelen en wastafels inspireren 
u tot het creëren van steeds mooiere badkamers,
geheel naar eigen wens. U ziet onze meubelen daarom
ook steeds meer in de moderne badkamer. De Bliss®

collectie bestaat uit twee merken;
Bliss Elements en Bliss E’viva.

Bliss Elements
Het Bliss Elements programma beschikt over vele 
mogelijkheden en kenmerkt zich door het semi-
maatwerk, de ruime keuze uit materialen en kleuren en 
de maximale lengte van wel 3 meter.

Bliss E’viva
Met de Bliss E’viva collectie maakt u de badkamer 
helemaal naar wens en op maat. Het superstrakke en 
duurzame basismateriaal van Solid Surface geeft u 
deze mogelijkheid. De extra lange wastafelplateaus 
van maximaal 5 meter lengte geven u in ieder geval 
de ruimte. 

Laat u eerst inspireren door de prachtige opstellingen 
van Bliss Elements en Bliss E’viva. Wanneer u de keuze 
voor de vormgeving van het meubel heeft bepaald dan 
staat alles duidelijk per serie-naam in deze brochure 
aangegeven. U kunt de opstelling completeren met 
onderkasten, spiegels of spiegelkasten, verlichting en 
hoge kasten. 

Passie voor vormgeving
De afdeling productdesign en ontwikkeling van 
Sanibell bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt alle Bliss® 

producten volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot 
finale realisatie. We hebben nu eenmaal een bijzondere 
passie voor vormgeving en dat vindt zijn weerslag in 
onze producten.

Hoogwaardige en duurzame materialen
Alle badkamermeubelen zijn gemaakt van 
hoogwaardige en duurzame materialen en 
standaard uitgerust met duurzame softclosing 
ladensystemen van Duitse kwaliteit. Altijd van 
topkwaliteit en het nieuwste van het nieuwste.

Meer inspiratie
Ga naar onze website daar vindt u uitgebreide 
informatie per product of kunt u meer inspiratie 
opdoen. 

Showroom bezoek
Wilt u een bezoek brengen aan onze uitgebreide 
showroom? Maak dan altijd eerst een afspraak via 
info@sanibell.nl / info@sanibell.be, of telefonisch 
+31 (0) 186 657 347. Alle verkooptransacties 
verlopen via de sanitairspecialist van uw keuze.

www.sanibell.nl
www.sanibell.be

Bliss® is een geregistreerd merk van Sanibell B.V.

Sanibell ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert badkamermeubelen in 
eigen beheer voor de markt van de Benelux. 

www.blissbadkamermeubelen.nl
www.blissbadkamermeubelen.be

Contact
Sanibell B.V.
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

info@sanibell.nl
www.sanibell.nl

info@sanibell.be
www.sanibell.be

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

©Sanibell 2019

Sanibell ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert badkamermeubelen 
en wastafels in eigen beheer voor de sanitairmarkt in de Benelux. 
Productontwikkeling, kwaliteit, innovatiekracht en het leveren van 
het complete programma uit voorraad zijn de hoekstenen van het 
succes van de onderneming. Onze bedrijfsstrategie is gebaseerd op 
een optimale service, snelle voorraadleveringen, betrouwbaarheid, 
kwaliteit en passie voor design. Wij streven ernaar om onze klanten 
telkens weer te verrassen met kwalitatieve, functionele en creatieve 
producten die blijven inspireren. Dat doen we al 40 jaar en daar zijn 
we super trots op.
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Semi - maatwerk wastafels
Vaste posities van geïntegreerde wastafels en vrije keuze van positie opbouw wastafels

Verschillende materialen en kleuren:
• Quartz: ivoor wit, grijs, beton of zwart
• Polystone: glans en mat wit
• Onyx / Solid Surface: mat wit

Maximale lengte 
van 3 meter

Eén type geïntegreerde 
wastafel, en keuze uit vier 
typen opbouw wastafels

Elements Volledig maatwerk wastafels
Vrije keuze van positie geïntegreerde wastafels en opbouw wastafels

Maximale lengte van 5 meter

Keuze uit één type geïntegreerde 
wastafel in vier verschillende 
breedtematen en vijf typen 
opbouw wastafels

Materiaal:
Solid Surface 
in mat wit

Handdoekhouder, tissuehouder of stopcontact 
mogelijk in front- of sideskirts

E’viva
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Wastafelblad (met geïntegreerde wastafel) 
voor vrijhangende plaatsing of in combinatie 
met onderkasten.

CARGO SPAZIO

FUORI

LIBERTA

MATERIALEN

Wastafelblad (met geïntegreerde wastafel) in 
combinatie met onderkasten.

Unieke vormgeving met vaste 
wastafelposities tot 3 meter.

Volledige vrijheid in 
vormgeving tot 5 meter.

Wastafelplateau (voor opbouw wastafel) voor 
vrijhangende plaatsing of in combinatie met 
onderkasten.

DOGMA

MATERIALEN

Wastafelplateau (voor opbouw wastafel) in 
combinatie met onderkasten.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste 
kenmerken van elk materiaal.

Designplateaus voor additionele 
toepassingen en opties zoals 
spatwaterschermen, achterwanden, 
planchetten etc.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste 
kenmerken over het materiaal solid surface.

BLISS ELEMENTS BLISS E’VIVA
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Ga de uitdaging aan en creëer uw persoonlijke Bliss Elements 
badkamermeubel op maat! Ontwerp zelf een badkamermeubel die aan 
uw persoonlijke situatie is aangepast, die perfect past in de badkamer 
en geniet van de maximale opbergruimte. In de nieuwe collectie 
van Bliss Elements kunt u kiezen uit 7 verschillende onderkasten. 
Het onderkasten programma biedt keuze uit totaal 18 verschillende 
kleuren. Bepaal uw eigen breedtemaat vanaf 60 centimeter tot wel 3 
meter en maak het meubel compleet met een maatwerk wastafelblad 
met geïntegreerde wastafels of een maatwerk designplateau met 
opbouw wastafels. 

Elements

Unieke mogelijkheden met vaste wastafelposities tot 3 meter.

BLISS
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CARGO  
Bliss Elements

geïntegreerde wastafels
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CARGO 

Ga de uitdaging aan en creëer uw persoonlijke Bliss 
Elements Cargo badkamermeubel. Een uniek maatwerk 
meubel vanaf 60 cm tot wel 3 meter breed! De 
geïntegreerde wastafel heeft een vaste maat van 500 
mm breed en 280 mm diep. De Cargo wastafels zijn in  
3 verschillende materialen en wel 7 kleuruitvoeringen 
verkrijgbaar. Uitgebreide informatie over de materialen 
vindt u op pagina 53.

CARGO Links of rechts
De Cargo is verkrijgbaar met een enkele bak die 
zowel links als rechts te plaatsen is. Het wastafelblad 
heeft een variabele breedtemaat van 600 mm tot 
wel 3000 mm met een vaste dieptemaat van 450 
mm. Naar wens met of zonder kraangat. 

CARGO geïntegreerde wastafel 500 x 280 mm

Verkrijgbaar in:
• Glans wit polystone
• Mat wit polystone
• Mat wit onyx / solid surface
• Quartz ivoor wit
• Quartz grijs
• Quartz beton
• Quartz zwart

Wenst u liever een wastafel met de bak in het 
midden, dan kan deze wastafel maximaal 1800 mm 
breed worden.

CARGO Dubbel
Het Cargo wastafelblad is ook verkrijgbaar met 
dubbele wastafels. Deze breedtemaat variëert 
van 1400 mm tot 3000 mm en heeft een vaste 
dieptemaat van 450 mm. Naar wens met of zonder 
kraangaten.

Als finishing touch kunt u kiezen voor de optionele 
afvoerplug in hetzelfde materiaal en kleur als de 
wastafel.
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 1640 x 450 x 20 
mm, polystone mat wit, enkele bak // Onderkast: Greeploos 
gelakt, twee keer 700 x 450 x 520 mm, mat taupe // Spiegel: 
Rechthoek op alu kader, 1620 x 800 mm // Passtuk: Twee 
keer 120 x 520 mm, mat taupe
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 1600 x 450 x 20 mm, quartz ivoor wit, enkele bak 
// Onderkast: Met grepen, één keer 1000 x 450 x 520 mm, één keer 600 x 450 x 520 mm, oer 
grijs // Spiegel: Boven- en onder indirecte LED, 1600 x 800 mm // Half hoge kast: Twee keer 
half hoge kast, met greep, oer grijs

BLISS
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 1600 
x 450 x 20 mm, polystone mat wit, enkele bak // 
Onderkast: Greeploos houten keerlijst enkele lade, 
twee keer 800 x 450 x 350 mm, noten // Spiegel: 
Met boven én onder LED verlichting, 1600 x 800 
mm // Hoge kast: Drie keer hoge kast, greeploos 
met houten keerlijst, noten // Stalen frame: Ferro 
twee keer 800 x 450 x 270 mm, mat zwart // Stalen 
inlegplateau: t.b.v Ferro frame, twee keer 800 x 450 x 
20 mm, mat zwart

BLISS
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BLISS // Onderkast: Greeploos gelakt enkele lade, mat wit // Lade-verdeling: set L 
// Ladesysteem: Hettich ArciTech

BLISS // Onderkast: Push-to-open, houtskool eiken // Ladesysteem: Blum Legrabox

LADENSYSTEEM
De toegepaste ladesystemen in de Bliss 
badkamermeubelen zijn van Duitse kwaliteit. Zo 
hebben de geleiders een optimaal bewegingscomfort 
en lopen zij vederlicht dankzij een hoge dynamische 
belastbaarheid. De ladesystemen garanderen een 
geweldige dempfunctie en een maximale stabiliteit 
bij het openen en sluiten.

De greeploze push-to-open meubelen zijn 
uitgevoerd met het meest innovatieve push-to-open 
schuifladesysteem wat er te verkrijgen is. Met een 
lichte zet kan de lade moeiteloos zacht en stil worden 
geopend en gesloten.

Het interieur van de lade is uit te breiden met een 
kunststof lade-verdeling voor overzichtelijke en 
opgeruimde laden. De standaardkleur van de lade-
verdeling is antracietkleurig. De mogelijkheden zijn 
afhankelijk van de breedte van de onderkasten. Elke 
set met lade-verdelingen is voorzien van een dubbele 
antislipmat voor beide laden.

Zie pagina 109 voor uitgebreide informatie.
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 2000 x 450 x 20 mm, polystone mat wit, enkele bak // 
Onderkast: Greeploos gelakt, twee keer 1000 x 450 x 520 mm, mat zwart // Spiegel: Rechthoek op alu 
kader, 1000 x 800 mm // Verlichting: Led Balk 1000 mm



BLISSBLISS

2524

CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 2000 x 450 x 20 mm, polystone mat wit, enkele bak // 
Onderkast: Push-to-open, twee keer 1000 x 450 x 650 mm, koper eiken // Spiegel: Rond Ø 1000 mm, 
LED indirect rondom

BLISS
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 2000 x 450 
x 20 mm, polystone mat wit, enkele bak // Onderkast: 
Greeploos gelakt enkele lade, twee keer 1000 x 450 x 350 
mm, mat wit, Greeploos gelakt enkele lade, twee keer 700 
x 450 x 350 mm, mat wit // Designplateau: Dogma, 1400 x 
450 x 20 mm, polystone mat wit // Spiegel: Boven en onder 
horizontaal geïntegreerde LED verlichting en indirect boven- 
en onderverlichting, 2000 x 700 mm

Door twee kasten haaks boven elkaar te plaatsen 
creëert u een nog ruimtelijker effect in de badkamer.
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BLISS // Half hoge kast: Twee keer half hoge kast, met greep, oer grijs

BLISS // Hoge kast: Drie keer hoge kast, greeploos met houten keerlijst, noten

HOGE EN HALF HOGE KASTEN
Voor meer informatie over alle hoge en 
half hoge kasten zie pagina 110 - 113.
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 3000 x 
450 x 20 mm, quartz zwart, dubbele bak // Onderkast: 
Greeploos alu keerlijst, twee keer 900 x 450 x 520 mm, 
naturel eiken, greeploos alu keerlijst, twee keer 600 x 450 
x 520 mm, naturel eiken // Spiegel: Boven horizontaal 
geïntegreerde LED verlichting en indirect boven- en 
onderverlichting, 3000 x 600 mm

BLISS
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CARGO // Geïntegreerde wastafel: Cargo 1200 x 450 x 20 mm, quartz grijs, enkele bak // Onderkast: 
Greeploos gelakt, 1200 x 450 x 520 mm, mat wit // Spiegel: Rookspiegel 1200 x 700 mm
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DOGMA  
Bliss Elements

designplateaus | opbouw wastafels
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DOGMA 
De Bliss Elements design badkamermeubelen geven 
de badkamer extra allure en beschikken over vele 
mogelijkheden in uitvoeringen, kleuren en maten. 
De designplateaus zijn uitvoerbaar met of zonder de 
Dogma opbouwkommen. De Dogma designplateaus 
en opbouw wastafels zijn in  3 verschillende materialen 
en wel 7 kleuruitvoeringen verkrijgbaar. Voor 
uitgebreide informatie over de materialen gaat u naar 
pagina 53.

Verkrijgbaar in:
• Glans wit polystone
• Mat wit polystone
• Mat wit onyx / solid surface
• Quartz ivoor wit
• Quartz grijs
• Quartz beton
• Quartz zwart

DOGMA designplateau t.b.v. opbouwkommen
Het Dogma designplateau heeft een variabele 
breedtemaat van 600 tot 3000 mm met een standaard 
dieptemaat van 450 mm. Ondiepere maat op aanvraag. 
Vergeet bij het bestellen van het designplateau niet de 
eventuele kraangaten en de positie van de uitsparing 
t.b.v. de opbouwkom(men) te vermelden.

DOGMA designplateau
Het designplateau is niet alleen geschikt voor de 
Dogma opbouwkommen maar ook voor allerlei 
additionele toepassingen in de badkamer. Denk 
hierbij aan een designplateau op een onderkast om 
meer opbergruimte in de badkamer te creëren. Het 
Dogma designplateau is verkrijgbaar in een variabele 
breedtemaat van minimaal 50  tot maximaal 3000 mm 
met een standaard dieptemaat van 450 mm. Ondiepere 
maat op aanvraag.

Opbouw wastafel ø 380 mm

Opbouw wastafel ø 400 mm

Opbouw wastafel 500 x 350 mm

Opbouw wastafel 600/800/1000/1200 x 400 mm
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DOGMA // Opbouw wastafel: Twee keer opbouw 
wastafel ø380 mm, quartz zwart // Designplateau: Dogma 
designplateau, 1400 x 450 x 20 mm, quartz zwart // 
Onderkast: Greeploos houten keerlijst enkele lade, twee 
keer 700 x 450 x 350 mm, greige eiken // Spiegel: Twee 
keer spiegel op alu kader, 600 x 800 mm // Verlichting: 
Twee keer LED 007, mat zwart // Stalen frame: Ferro 1400 
x 450 x 270 mm, mat zwart // Stalen inlegplateau: t.b.v. 
Ferro frame 1400 x 450 x 20 mm, mat zwart 

BLISS
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DOGMA // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel 1200 x 400 mm, quartz beton // 
Designplateau: Dogma designplateau, 3000 x 450 x 20 mm, quartz beton // Onderkast: 
Greeploos houten keerlijst dubbele laden, drie keer 1000 x 450 x 520 mm, noten
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DOGMA // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel 500 x 350 mm, polystone mat wit // Designplateau: 
Dogma designplateau, 1400 x 450 x 20 mm, polystone mat wit // Onderkast: Greeploos gelakt, twee
keer 700 x 450 x 520 mm, mat taupe // Spiegel: Met boven én onder LED verlichting, 600 x 800 mm

BLISS
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BLISS // Onderkast: Greeploos houten keerlijst enkele lade, twee keer 
700 x 450 x 350 mm, greige eiken // Stalen frame: Ferro 1400 x 450 x 
270 mm, mat zwart // Stalen inlegplateau: t.b.v. Ferro frame 1400 x 
450 x 20 mm, mat zwart 

FERRO FRAME
Het stalen Ferro frame is een 
accessoire waarmee u de badkamer 
een spannende upgrade geeft. Voor 
meer informatie over het Ferro frame 
gaat u naar pagina 102.

BLISS // Onderkast: Greeploos gelakt enkele lade, 1200
x 450 x 350 mm, mat zwart // Afdekplaat: 1200 x 450 x
20 mm, mat zwart // Stalen frame: Ferro 1200 x 450 x 270
mm, mat zwart 

BLISS // Onderkast: Greeploos houten keerlijst enkele lade, twee keer 800 x 450 x 350 mm,
noten // Stalen frame: Ferro twee keer 800 x 450 x 270 mm, mat zwart // Stalen inlegplateau: 
t.b.v Ferro frame, twee keer 800 x 450 x 20 mm, mat zwart
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DOGMA // Opbouw wastafel: Twee keer opbouw
wastafel 500 x 350 mm, quartz beton // Designplateau: 
Dogma designplateau, 1800 x 450 x 20 mm, quartz beton 
// Onderkast: Greeploos gelakt enkele lade, twee keer
900 x 450 x 350 mm, mat zwart // Spiegel: Twee keer rond
Ø 700 mm, LED indirect rondom
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DOGMA // Opbouw wastafel: Twee keer opbouw wastafel ø380 mm, quartz zwart // Designplateau: 
Dogma designplateau, 1400 x 450 x 20 mm, quartz zwart // Onderkast: Greeploos houten keerlijst 
enkele lade, twee keer 700 x 450 x 350 mm, greige eiken // Spiegel: Twee keer spiegel op alu kader, 
600 x 800 mm // Verlichting: Twee keer LED 007, mat zwart // Stalen frame: Ferro 1400 x 450 x 270 
mm, mat zwart // Stalen inlegplateau: t.b.v. Ferro frame 1400 x 450 x 20 mm, mat zwart 

DOGMA // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel ø380 mm, quartz zwart



BLISSBLISS

5150

DOGMA // Opbouw wastafel: Twee keer opbouw wastafel 500 x 350 mm, quartz beton // 
Designplateau: Dogma designplateau, 1800 x 450 x 20 mm, quartz beton // Onderkast: Greeploos 
gelakt enkele lade, twee keer 900 x 450 x 350 mm, mat zwart // Spiegel: Twee keer rond Ø 700 mm, LED 
indirect rondom
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QUARTZ

ONYX - SOLID SURFACE

POLYSTONE

Quartz is een door-en-door materiaal van het natuurlijke mineraal kwarts en bestaat uit een mix van hars en kleurstoffen. Quartz benadert de 
robuuste uitstraling van natuursteen.

Onyx is een zogenaamd solid surface materiaal. Het kenmerkt zich door een matte, niet poreuze en vuilafstotende oppervlakte die zeer 
gemakkelijk schoon te maken is. Onyx is een materiaal wat qua vormgeving en duurzaamheid een ongeëvenaarde designkwaliteit krijgt. Het 
is een door-en-door gekleurd materiaal met een mooie matte uitstraling.

Polystone is een combinatie van vulmiddel en kunstmarmer waarbij de toplaag voorzien is van een polyester gelcoat in glans wit of mat wit. 
De gelcoat geeft een beschermde werking op de wastafel, waardoor het gemakkelijk schoon te maken is. De wastafels voor de Bliss Elements 
meubelen worden in speciaal ontworpen mallen gemaakt. Hierdoor krijgen de bladen een strakke en tijdloze vormgeving.

Kenmerken en onderhoud:
• Benadert natuursteen
• Heeft een robuuste, natuurlijke en matte uitstraling
• Schoonmaken met gebruikelijke milde huishoudmiddelen
• Droog achterlaten, kalk in water laat sporen na
• Door natuurlijke materialen kleurtint afwijkingen mogelijk

De quartz producten zijn vanuit de fabriek behandeld met een beschermende coating. Na aanschaf 
van een quartz wastafel/wastafelblad adviseren wij u het product regelmatig te onderhouden. Hiervoor 
hebben we een speciaal onderhoudset; Quartz Care Kit beschikbaar. Deze set is te bestellen via onze 
website: www.sanibell.nl / www.sanibell.be
De Quartz Care Kit (voor Textured Surfaces) bestaat uit:
• BrioTop: gebruiksklaar universeel reinigingsmiddel / 150 ml-spray.
• Quartz Ax Cleaner: geconcentreerd zure ontkalker reinigingsmiddel voor het verwijderen van 

hardnekkig vuil / 150 ml-spray.
• Quartz Toner: specifiek herstellend vlekkenmiddel voor agglomeraten. Goedgekeurd voor 

contact met levensmiddelen (verordening EG 1935/2004) / 150 ml-flacon.

Kenmerken en onderhoud:
• Strakke en tijdloze vormgeving
• Beschermende glanzende/matte coating
• Schoonmaken met gebruikelijke zachte huishoudmiddelen

Ultra 
hygiënisch

Ultra 
hygiënisch

Uniek 
kleurenpalet

Zowel mat als 
glanzend wit

Beschermende 
gelcoat

Eenvoudig
schoon te maken

Eenvoudig
schoon te maken

Kenmerken en onderhoud:
• Voelt zachter en warmer aan dan het koude steen en heeft daardoor een hoge 

aaibaarheidsfactor
• Exclusieve uitstraling door de matheid
• Unieke scherpe belijning in vormgeving
• Zeer makkelijk schoon te maken met gebruikelijke huishoudmiddelen
• Herstelbaar, kleine krassen en onvolkomenheden zijn er eenvoudig uit te schuren

Uniek strak 
ontwerp

Heldere mat 
witte kleur

QUARTZ IVOOR WIT

GLANS WIT

QUARTZ BETONQUARTZ GRIJS

MAT WIT

MAT WIT

QUARTZ ZWART

Ultra 
hygiënisch

MATERIALEN
Bliss Elements
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E’viva

Met de nieuwste Bliss E’viva Collectie maakt u de badkamer helemaal 
naar wens en op maat. Tot op de millimeter. Het superstrakke en 
duurzame basismateriaal van solid surface geeft u deze mogelijkheden. 
De extra lange wastafelplateaus van maximaal vijf meter lengte geven 
u in ieder geval de ruimte. In combinatie met de verschillende maten 
en kleuren onderkasten krijgt u de volledige vrijheid om de badkamer 
helemaal naar eigen inzicht in te richten. De spiegels en spiegelkasten, 
de verlichting en de bijpassende hoge kasten maken het plaatje 
compleet. Uw eigen creativiteit of dat van uw (binnenhuis) architect 
maakt het echt helemaal af.

Volledige vrijheid in vormgeving tot 5 meter.

BLISS
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SPAZIO 
Bliss E’viva

geïntegreerde wastafels
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SPAZIO 

MODEL A - wastafel op onderkast
De Spazio wastafel zonder skirts is maar liefst 12 
mm dun! Deze wastafel is te combineren met alle 
type onderkasten; enkele lade, 350 mm hoog, of 
dubbele laden, 520 mm of 650 mm hoog. 

MODEL B - wastafel met skirts op onderkast
Wanneer u liever een hoger frontskirt wenst, met 
bijvoorbeeld een uitsparing voor een tissuehouder, 
is er de Spazio wastafel met skirts van standaard 100 
mm. Deze wastafel is met alle onderkasten uit het 
Bliss programma te combineren.

SPAZIO geïntegreerde wastafels 
500/600/900/1100 x 280 mm 

Met de Spazio creëert u zelf uw eigen wastafel. Er is 
keuze uit vier typen geïntegreerde wastafels; Spazio 500 
is de kleinste wastafel van 500 x 280 mm en heeft een 
binnenbak diepte van 110 mm. Spazio 600 heeft een 
minder diepe binnenbak, namelijk 80 mm. De grootste 
geïntegreerde wastafels, Spazio 900 en 1100, zijn zelfs 
te combineren met twee wandkranen en hebben beide 
een binnenbak diepte van 110 mm. Na het kiezen van 
de gewenste geïntegreerde wastafel kunt u zelf de 
gewenste breedtemaat van het wastafelblad bepalen. 
Vrijhangend of in combinatie met onderkasten. 

Wij zorgen ervoor dat de geïntegreerde waskommen 
precies uitkomen in de loze ruimten van de 
onderkasten. De noodzakelijke ruimten links en rechts 
van de waskom bepaalt u helemaal zelf. De collectie 
onderkasten is enorm, dus die keuze zal nog even lastig 
worden. Maar de combinatie wordt zeker geweldig. 
Helemaal uw eigen smaak.

MODEL C - wastafel met skirts vrijhangend
De Spazio met skirts is ook vrij op te hangen met 
ophangbeugels.De skirts hebben een minimale 
hoogte van 110 mm, afhankelijk van de gekozen 
geïntegreerde wastafel. Meer informatie over de 
skirts en ophangbeugels vindt u op pagina 127.
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 2000 x 450 
x 12 mm, solid surface mat wit, dubbele bak 600 mm // 
Onderkast: Greeploos gelakt enkele lade, twee keer 1000 
x 450 x 350 mm, mat antraciet // Spiegel: Boven en onder 
horizontaal geïntegreerde LED verlichting en indirect 
boven- en onderverlichting, 2000 x 700 mm
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 2000 x 450 x 12 mm, solid surface mat wit, dubbele bak 600 mm 
// Onderkast: Greeploos alu keerlijst, twee keer 1000 x 450 x 520 mm, oer grijs // Spiegel: Boven en onder 
horizontaal geïntegreerde LED verlichting en indirect boven- en onderverlichting, 2000 x 700 mm

BLISS
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SPAZIO WASTAFEL (12 MM)  
Op en top luxe. Een designplateau met aparte 
geïntegreerde wastafels naar keuze. Een solid surface 
plateau in mat wit met een maximale lengte van 5 meter 
biedt ruimte aan meerdere wastafels. Heel handig bij 
een groot gezin maar misschien houdt u gewoon van 
veel ruimte. 

Met de grote keuze uit formaten en kleuren onderkasten 
heeft u de volledige vrijheid om de badkamer helemaal 
naar eigen inzicht in te richten.
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 2000 x 450 x 110 mm, solid surface mat wit, 
dubbele bak 600 mm, inclusief twee keer uitsparing voor handdoek // Onderkast: Greeploos 
gelakt, twee keer 1000 x 450 x 350 mm, mat wit // Designplateau: Liberta, 2000 x 450 x 
12 mm, solid surface mat wit // Spiegel: Boven en onder horizontaal geïntegreerde LED 
verlichting en indirect boven- en onderverlichting, 2000 x 700 mm
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BLISS
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 1600 x 450 x 150 mm enkele bak 600 mm, vrijhangend, 
inclusief handdoek- en tissuehouder, solid surface mat wit // Console: Liberta console, 1600 x 450 x 150 
mm, vrijhangend, solid surface mat wit // Spiegel: Boven horizontaal geïntegreerde LED verlichting en 
indirect boven- en onderverlichting, 1600 x 800 mm

SPAZIO WASTAFEL MET SKIRTS 
De vrijhangende wastafel met 
uitsparing voor een handdoek laat 
zich ook prima combineren met 
een vrijhangend console voor extra 
aflegruimte. Mooi geplaatst tussen 
twee wanden en onder de wastafel. 
Uw creativiteit is onze grens. 
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 1600 x 450 x 110 mm 
enkele bak 600 mm, vrijhangend, inclusief handdoekhouder, solid 
surface mat wit // Onderkast: Greeploos gelakt enkele lade, 1000 x 
450 x 350 mm, mat wit // Designplateau: Liberta, 1200 x 450 x 120 
mm, solid surface mat wit // Spiegel: Rechthoek op alu kader 1600 x 
600 mm // Verlichting: LED Balk alu 600 mm
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 1600 x 450 x 120 mm 
enkele bak 1100 mm, vrijhangend, solid surface mat wit

SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Twee keer Spazio 800 x 450 x 120 mm, vrijhangend, solid surface 
mat wit // Onderkast: Twee keer greeploos gelakt enkele lade, 1000 x 450 x 350 mm, mat wit // 
Designplateau: Liberta, 2000 x 450 x 12 mm, solid surface mat wit // Spiegel: Twee keer spiegelkast 800 
x 700 x 140 mm, mat wit // Verlichting: Twee keer LED Balk 800 mm
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OPTIES
Een uitsparing voor een tissuehouder of handdoek? Of zelf een 
handige plaats in de front- of sideskirts kiezen voor bijvoorbeeld een 
dubbel stopcontact? In het Spazio programma is heel veel mogelijk!

BLISS
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SPAZIO // Geïntegreerde wastafel: Spazio 2000 x 450 x 120 mm dubbele bak 500 mm, vrijhangend, 
solid surface mat wit, inclusief twee keer uitsparing voor handdoek // Spiegel: Boven en onder 
horizontaal geïntegreerde LED verlichting en indirect boven- en onderverlichting, 2000 x 700 mm
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FUORI
Bliss E’viva

wastafelplateaus | opbouw wastafels
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Opbouw wastafels 500 / 600 / 900 / 1100 x 280 mm

FUORI 
De Fuori wastafelcombinatie is speciaal geschikt 
voor toepassing met opbouw wastafels. |n het 
Fuori programma is er een ruime keuze uit opbouw 
wastafels. Het programma biedt u de keuze uit 5 typen 
opbouw wastafels verkrijgbaar in wel 11 verschillende 
maten. Alle opbouw wastafels zijn verkrijgbaar in het 
strakke en duurzame basismateriaal van solid surface 
in de kleur mat wit. Na het kiezen van de gewenste 
opbouw wastafel kunt u de breedtemaat van het 
wastafelplateau geheel zelf bepalen. De noodzakelijke 
ruimten, links en rechts van de opbouw wastafel 
bepaalt u ook helemaal zelf. De Fuori wordt op maat 
gemaakt met één of meerdere opbouw wastafels en 
eventueel te completeren met de onderkasten van uw 
keuze. Maar een vrijhangende uitvoering is natuurlijk 
ook hier mogelijk.

MODEL A - opbouw wastafel + wastafelplateau op onderkast
Het Fuori wastafelplateau, t.b.v. opbouw wastafels, is zonder skirts maar liefst 
12 mm dun! Dit wastafelplateau is te combineren met alle type onderkasten; 
enkele lade, 350 mm hoog, of dubbele laden, 520 mm of 650 mm hoog. 

Opbouw wastafel ø 380 mm

Opbouw wastafel ø 400 mm

Opbouw wastafel 500 x 350 mm

Opbouw wastafels 600 / 800 / 1000 / 1200 x 400 mm

MODEL B - opbouw wastafel + wastafelplateau met skirts op onderkast
Wanneer u liever een hoger frontskirt wenst, met bijvoorbeeld een uitsparing 
voor een tissuehouder, is er keuze voor een wastafelplateau met skirts van 
standaard 100 mm. Dit wastafelblad is met alle onderkasten uit het Bliss 
programma te combineren.

MODEL C - opbouw wastafel + wastafelplateau met skirts vrijhangend
De Fuori met skirts is ook vrij op te hangen met ophangbeugels. De skirts 
hebben een standaard hoogte van 100 mm. Meer informatie over de skirts en 
ophangbeugels vindt u op pagina 129.
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FUORI // Opbouw wastafel: Twee keer opbouw wastafel 500 x 280 mm, solid 
surface mat wit // Wastafelplateau: 1400 x 450 x 120 mm, solid surface mat 
wit // Designplateau: Vier keer Liberta schappen in een nis, 12 mm, 450 x 450 
mm, solid surface mat wit // Spiegel: Boven horizontaal geïntegreerde LED 
verlichting en indirect boven- en onderverlichting, 1400 x 800 mm
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FUORI // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel 600 x 280 mm, solid surface mat wit // Wastafelplateau: 
1000 x 450 x 120 mm, solid surface mat wit // Onderkast: Greeploos gelakt enkele lade, 1000 x 450 x 
350 mm, mat wit // Designplateau: Liberta, 1000 x 450 x 12 mm, solid surface mat wit // Spiegel: Boven 
horizontaal geïntegreerde LED verlichting en indirect boven- en onderverlichting, 600 x 700 mm

FUORI // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel 900 x 280 mm, solid surface mat wit
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FUORI // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel ø400 mm, solid surface mat wit // Wastafelplateau: 1000 x 450 x 
12 mm, solid surface mat wit // Onderkast: Greeploos houten keerlijst dubbele laden, 1000 x 450 x 520 mm, noten
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FUORI // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel 600 x 280 
mm, solid surface mat wit // Wastafelplateau: 1600 x 450 
x 12 mm, solid surface mat wit // Onderkast: Eén keer 
greeploos houten keerlijst dubbele laden 1000 x 450 x 520 
mm, één keer greeploos houten keerlijst dubbele laden 600 
x 450 x 520 mm, noten // Spiegel: Rechthoek op alu kader, 
1600 x 800 mm // Verlichting: LED 007, mat zwart

BLISS
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OPTIES
Een uitsparing voor een tissuehouder of handdoek?  Of 
zelf een handige plaats in de front- of sideskirts kiezen voor 
bijvoorbeeld een dubbel stopcontact? In het Fuori programma 
is heel veel mogelijk!
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FUORI // Opbouw wastafel: Opbouw wastafel 500 x 280 mm, solid surface 
mat wit // Wastafelplateau: 1600 x 45 x 120 mm, solid surface mat wit
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LIBERTA
Bliss E’viva

designplateaus | consoles | spatwaterschermen
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LIBERTA

LIBERTA designplateau 6 of 12 mm
Het Liberta designplateau kan gebruikt worden voor 
allerlei toepassingen in de badkamer. Het designplateau 
van 6 mm is te gebruiken voor afwerkingen rondom 
een bad, als plateau t.b.v. het toilet of als vensterbank. 
Het tweemaal zo dikke designplateau van 12 mm 
is bijvoorbeeld te gebruiken als afdekplaat voor 
onderkasten maar ook als planchettes voor losse 
schapjes in een nis.

LIBERTA console (12 mm) met skirt 100 mm
Wanneer u graag uw badkameraccessoires laat zien, 
kunt u kiezen voor het Liberta console. Het console is 
vrij op te hangen door middel van ophangbeugels en 
‘zweeft’ als het ware onder uw wastafel. Ideaal om uw 
mooiste accessoires een plekje te geven.

LIBERTA spatwaterscherm 6 mm
Strak en met eenheid, die stijl creëert u met het 
spatwaterscherm uit het Liberta programma. Daarnaast 
is het ook nog eens makkelijk schoon te houden.

Uw creativiteit is onze grens. De Liberta designplateaus 
zijn gemaakt van solid surface, verkrijgbaar in een 
dikte van 6 of 12 mm, en zijn geschikt voor alle 
additionele toepassingen in de wellnessruimten. Denk 
hierbij aan mogelijkheden zoals spatwaterschermen, 
achterwanden, fronts, planchetten etc. Maar er zijn 
nog veel meer creatieve toepassingen denkbaar en 
realiseerbaar.
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LIBERTA // Spatwaterscherm: 6 mm dik, met 
uitsparing voor kraangaten, solid surface mat wit
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LIBERTA // Schapjes: 450 x 450 x 12 mm, solid surface mat wit
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Kenmerken en onderhoud:
• Voelt zachter en warmer aan dan het koude steen en 

heeft daardoor een hoge aaibaarheidsfactor
• Exclusieve uitstraling door matheid van het materiaal
• Unieke scherpe belijning in vormgeving
• Sterk en slijtvast
• Duurzaam, toepasbaar in vochtige ruimten
• Onderhoudsvriendelijk, hygiënisch, herstelbaar
• Brandwerend
• Milieuvriendelijk (recyclebaar)

Uniek strak 
ontwerp

Heldere mat 
witte kleur

Ultra 
hygiënisch

SOLID SURFACE
De Bliss E’viva wastafels en plateaus zijn gemaakt van solid 
surface, een duurzaam door-en-door composiet materiaal. 
Solid surface laat zich ideaal bewerken voor toepassing in uw 
badkamer. Solid surface is duurzaam en beschadigt niet snel. 
Mocht er toch onverhoopt een krasje in ontstaan dan is dit ook 
weer snel verholpen door het licht op te schuren.

 MAT WIT

Eenvoudig
schoon te maken

MATERIALEN
Bliss E’viva
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FERRO - mogelijkheden

Ferro frame met los inlegplateau 

+

Stalen inlegplateau (zwart poedercoat)

Onderkast enkele lade

+

Ferro frame 

Ferro frame met afdekplaat tbv Bliss DOGMA of FUORI
• Lak
• Houtdecor
• Polystone
• Onyx / Solid surface (12 mm)
• Quartz

Ferro frame

+

Afdekplaat

+

Onderkast enkele lade

Indien het Ferro frame op een onderkast geplaatst wordt, dan dient altijd een 
afdekplaat te worden bijbesteld. 
Voor meer informatie zie pagina 108.

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400

27
0

450

Maatvoering FERRO frame

STAAL COLLECTIE

Het stalen frame rukt op in onze woning. En nu ook in de 
badkamer. De BLISS onderkasten kunnen die uitbreiding ook 
krijgen. De Ferro is een accessoire waarmee u de badkamer 
een spannende upgrade geeft. Wij bieden een 45 cm diep, 
zwart gepoedercoat frame die zich moeiteloos laat combineren 
met een enkele lade onderkast en met de verschillende 
wastafels uit dezelfde 45 cm collectie. U kunt ook kiezen uit 
een afdekplaat in lak, houtdecor, solid surface, polystone, 
onyx of quartz in combinatie met de BLISS DOGMA en FUORI 
opbouwkommen of alleen een frame met een afdekplaat 
en een stalen inlegplateau. Gewoon lekker combineren met 
metaal, hout, lak, polystone en quartz. Wij zijn benieuwd naar 
uw creativiteit.

BLISS
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ONDERKASTEN

In de collectie van Bliss kunt u kiezen uit 7 verschillende 
onderkasten; dubbele laden greeploos met alu keerlijst, 
enkele lade greeploos met houten keerlijst, dubbele 
laden greeploos met houten keerlijst, enkele lade 
greeploos gelakt, dubbele laden greeploos gelakt, 
dubbele laden met grepen en de dubbele laden 
push-to-open onderkasten. De Bliss onderkasten zijn 
standaard uitgevoerd met een softclose ladensysteem. 
Het programma biedt keuze uit totaal 18 verschillende 
kleuren. Genoeg keuze! Op de volgende pagina’s vindt 
u een overzicht van alle onderkasten.

Kleurstalen kunt u bekijken bij de Bliss dealers of aanvragen via onze website 
www.blissbadkamermeubelen.nl / www.blissbadkamermeubelen.be
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GREEPLOOS ALU KEERLIJST MET DUBBELE LADEN

GREEPLOOS HOUTEN KEERLIJST MET DUBBELE LADEN

GREEPLOOS HOUTEN KEERLIJST MET ENKELE LADE

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

600 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

KRIJT WIT

GREIGE EIKEN

GREIGE EIKEN

RELIEF GRIJS

NATUREL EIKEN

NATUREL EIKEN

OER GRIJS GEROOKT EIKEN

WOODSTOCK

NOTEN

NOTEN

NATUREL EIKEN

HOUTSKOOL EIKEN

HOUTSKOOL EIKEN

600 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 350mm
(b x d x h)

800 x 450 x 350mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 350mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

GREEPLOOS GELAKT MET ENKELE LADE

HG WIT MAT WIT

MAT ANTRACIET MAT ZWART

MAT TAUPE

MAT GRIJS

KOPER EIKEN

KOPER EIKEN

BLISS ONDERKASTEN - overzicht

800 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

1400 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

GREIGE EIKEN NATUREL EIKEN

GEROOKT EIKEN NOTEN HOUTSKOOL EIKEN

GREEPLOOS GELAKT MET DUBBELE LADEN

DUBBELE LADEN MET GREPEN

PUSH-TO-OPEN DUBBELE LADEN

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

HG WIT

HG WIT

MAT WIT

MAT WIT

MAT ANTRACIET

MAT ANTRACIET

MAT ZWART

MAT ZWART

HG ANTRACIET

HG ANTRACIET

MAT TAUPE

MAT TAUPE

MASSIEF EIKEN

MAT GRIJS

MAT GRIJS

KRIJT WIT

KRIJT WIT

RELIEF GRIJS

RELIEF GRIJS

OER GRIJS

OER GRIJS KOPER EIKEN

HG WIT

WOODSTOCK

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN

PASSTUKKEN
t.b.v. onderkasten enkel of dubbel

Onderkast dubbele laden
400 x 20 x 520 mm 
T.b.v. badmeubel met dubbele laden

Speciaal voor meubelen met de linker- of rechterzijde tegen een muur of 
plaatsing in een nis zijn er passtukken. Na de montage van de onderkast(en) 
maakt u met de passtukken het meubel precies op maat. Deze passtukken 
worden standaard geleverd in dezelfde kleur van de onderkast.

Opstelling tegen een muur 
met passtuk.

Opstelling in een nis 
met passtukken.

Onderkast enkele lade 
400 x 20 x 350 mm
T.b.v. badmeubel met enkele lade

BLISS ONDERKASTEN - overzicht
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AFDEKPLATEN

Met de uitgebreide collectie afdekplaten kunt u werkelijk alle 
kanten op. De 10 verschillende houtdecors, de 7 lakkleuren 
en de massief eikenhouten afdekplaten laten zich prachtig 
combineren met de door u gecreëerde badmeubelopstelling. 
Natuurlijk passen de afdekplaten ook voortreffelijk op de 
zwart stalen Ferro frames. Een minimalistische en ruimtelijke 
combinatie die de badkamer een supermodern en spannend 
uiterlijk zal geven.

LADE-VERDELING

Overzichtelijk en opgeruimd. Het interieur van de meubellade is uit te breiden met een 
kunststof lade-verdeling voor het keurig opbergen van kleine voorwerpen en zorgt ervoor dat 
alle spullen op hun plek blijven liggen en de lade ordelijk blijft. De standaardkleur van de lade-
verdeling is antraciet. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de breedte van de onderkast. Bij 
elke set zit standaard een dubbele anti-slip mat voor beide laden.

600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

Breedte kast: Breedte lade:

480 mm
580 mm
680 mm
780 mm
880 mm

1080 mm
1380 mm

LMS

x 3x 3

322
146 min 307 

max 402
min 436
max 506

x 3

322
322
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BLISS
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HOGE EN HALF HOGE KASTEN

Opbergruimte hebt u eigenlijk nooit genoeg. De 
collectie Bliss hoge en half hoge kasten is geweldig 
uitgebreid. Greeploze varianten met keerlijst, de 
gelakte versies of uitvoeringen met grepen. We hebben 
het allemaal. En natuurlijk in alle kleuren van de Bliss 
onderkasten collectie. Op de volgende pagina’s vindt u 
een totaaloverzicht van alle hoge en half hoge kasten.
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350 x 350 x 1690 mm
(b x d x h)
Twee deuren - links/rechts draaiend
4 vakken

350 x 350 x 1690 mm
(b x d x h)
Twee deuren - links/rechts draaiend
6 vakken

350 x 350 x 1700 mm 
(b x d x h)
Twee deuren - links/rechts draaiend
6 vakken

350 x 370 x 1690 mm 
(b x d x h)
Eén deur - links/rechts draaiend
5 vakken

350 x 350 x 1690 mm 
(b x d x h)
Eén deur - links/rechts draaiend
5 vakken

KRIJT WIT

KRIJT WIT

RELIEF GRIJS

RELIEF GRIJS

OER GRIJS

OER GRIJS

GEROOKT EIKEN

WOODSTOCK

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN

NATUREL EIKEN

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
ALU KEERLIJST

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
GELAKT

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
ÉÉN DEUR - tbv push-to-open programma

BLENDE TBV HOGE KAST 
UNIVERSEEL GREEPLOOS ÉÉN DEUR

UNIVERSEEL MET GREEP

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
HOUTEN KEERLIJST

GREIGE EIKEN NATUREL EIKEN NOTEN

HOUTSKOOL EIKEN

HG WIT

HG WIT

MAT WIT

MAT ANTRACIET

MAT ZWART

MAT TAUPE

MAT GRIJS HG ANTRACIET

HG ANTRACIET

GREIGE EIKEN GREIGE EIKEN

NATUREL EIKEN NATUREL EIKEN

GEROOKT EIKEN GEROOKT EIKENNOTEN NOTEN

HOUTSKOOL EIKEN HOUTSKOOL EIKENHG WIT HG WITMAT WIT MAT WIT

MAT ANTRACIET MAT ANTRACIET

MAT ZWART MAT ZWARTMASSIEF EIKEN MASSIEF EIKEN

MAT TAUPE MAT TAUPEMAT GRIJS MAT GRIJS

KRIJT WIT KRIJT WITRELIEF GRIJS RELIEF GRIJS

OER GRIJS OER GRIJS

KOPER EIKEN KOPER EIKEN

KOPER EIKEN

WOODSTOCK WOODSTOCK

70 x 20 x 1690 mm 
(b x d x h)

BLISS HOGE KASTEN - overzicht

KRIJT WIT

KRIJT WIT

RELIEF GRIJS

RELIEF GRIJS

OER GRIJS

OER GRIJS

GEROOKT EIKEN

WOODSTOCK

WOODSTOCK

NATUREL EIKEN

NATUREL EIKEN

GREIGE EIKEN NATUREL EIKEN NOTEN

HOUTSKOOL EIKEN

HG WIT

HG WIT

MAT WIT

MAT ANTRACIET

MAT ZWART

MAT TAUPE

MAT GRIJS HG ANTRACIET

HG ANTRACIET

KOPER EIKEN

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
Eén deur - links/rechts draaiend

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
Eén deur - links/rechts draaiend

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
Eén deur - links/rechts draaiend

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
Eén deur - links/rechts draaiend

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
ALU KEERLIJST

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
GELAKT

UNIVERSEEL MET GREEP

UNIVERSEEL GREEPLOOS 
HOUTEN KEERLIJST

BLISS HALF HOGE KASTEN - overzicht
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Spiegel: Rechthoek in zwart aluminium kader inclusief planchet, 600 x 100 x 800 mm, Mat zwart poedercoat

SPIEGELS EN SPIEGELKASTEN

De spiegels met LED verlichting zijn standaard voorzien van 
een sensorschakelaar en zijn uitgevoerd in de LED-kleur (4200 
Kelvin) neutraal licht. Indien gewenst kan er gekozen worden 
voor spiegelverwarming, om condens op de spiegel tegen te 
gaan wanneer er gedoucht wordt.

De spiegelkasten zijn softgrijs aan de binnenzijde en hebben 
aan de buitenzijde verticale zijpanelen, verkrijgbaar in dezelfde 
kleur als het badmeubel. De spiegelkast is inclusief verstelbare 
glazen planchetten en schakelaar/stopcontact die naar eigen 
inzicht te plaatsen zijn. De deuren zijn dubbel gespiegeld en 
hebben een softclose systeem.

Spiegel: Twee keer spiegel rond op alu frame met indirecte rondom LED verlichting, ø 700 mm
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Rechthoek op alu kader
Vaste maten en maatwerk.

Horizontaal geïntegreerde 
LED verlichting en indirecte 

boven- én onderverlichting, incl. 
sensorschakelaar

Vaste maten en maatwerk.

Ronde spiegel op alu frame met 
indirecte rondom LED verlichting

ø700 & 1000 mm
Alleen verkrijgbaar in vaste 

maten.

Alle LED verlichting wordt standaard uitgevoerd in 
4200 K (neutraal licht).
Indien gewenst kan er bij de variabele maten voor 
een warme lichtkleur (3000 K) worden gekozen.

Incl. boven óf onder LED
en sensorschakelaar (omkeerbaar)

Vaste maten en maatwerk.

Twee keer horizontale 
geïntegreerde LED verlichting en 

indirecte boven- én 
onderverlichting, incl. 

sensorschakelaar
Vaste maten en maatwerk.

Rookspiegel met gematteerde 
bovenzijde en indirecte boven- én 

onderverlichting,
incl. sensorschakelaar

Vaste maten en maatwerk.

Indirect boven én onder 
LED en sensorschakelaar

Vaste maten en maatwerk.

Ronde spiegel op alu frame
ø700 & 1000 mm

Alleen verkrijgbaar in vaste 
maten.

SPIEGELS - overzicht

Spiegel rechthoek in zwart kader 
inclusief planchet mat zwart 

poedercoat aluminium
Alleen verkrijgbaar in vaste 

maten.

42
00

K

30
00

K

Optioneel spiegelverwarming
Verwarming wordt voorgemonteerd geleverd

Zonder verlichting Optioneel LED indirecte 
boven- en onderverlichting

Optioneel LED indirecte 
onderverlichting

SPIEGELKAST - SPK 1 - overzicht
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VERLICHTING - overzicht

LED 001 - LED verlichting 
IP44 - 4200 K 

LED 007 - LED verlichting 
IP44 - 4200 K 

LED 003 - LED verlichting 
IP44 - 4200 K 

LED 005 - LED verlichting 
IP44 - 4200 K

LED 006 - LED verlichting 
IP44 - 4200 K 

LED Balk - LED verlichting 
IP44 - 4200 K 

LED Line mat zwart
opbouw verlichtingsbalk

IP44 - 4200 K
(zowel liggend als staand 

te plaatsen)

LED Line alu
opbouw verlichtingsbalk

IP44 - 4200 K
(zowel liggend als staand 

te plaatsen)

Verlichting: LED Line zwart (liggend geplaatst)

VERLICHTING

Een Bliss badkamermeubel moet niet alleen mooi 
zijn, functionaliteit en sfeer zijn net zo belangrijk. Door 
uw spiegel of spiegelkast te combineren met Bliss 
verlichting maakt u de badkamer helemaal compleet 
en bovendien maakt u het opmaken of scheren een 
stuk gemakkelijker. Alle led verlichting is uitgevoerd in 
een kleurwaarde van 4200 Kelvin (neutraal licht).
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MAATVOERINGEN
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CARGO enkel links
min. 600 - max. 3000 mm

CARGO midden
min. 600 - max. 1800 mm

(min. 0 - max. 1800 mm)

Specificaties:
• Vanaf 600 mm tot 3000 mm breed
• 450 mm diep
• Afmeting geïntegreerde wastafel: 500 x 280 x 110 mm
• Dikte wastafelblad: 20 mm
• Verkrijgbaar met 0 of 1 kraangat
• Bij een nis situatie hanteren wij een min. tolerantie van -3 mm aan beide 

zijden van de wastafel.

Kleuruitvoeringen:
• Glans wit polystone
• Mat wit polystone
• Mat wit onyx / solid surface
• Quartz ivoor wit
• Quartz grijs
• Quartz beton
• Quartz zwart

Optioneel:
• Afvoerplug is in hetzelfde materiaal als de wastafel verkrijgbaar

............... mm............... mm

............... mm ............... mm

600 mm

600 mm

45
0 

m
m

45
0 

m
m

(basisgedeelte)

(basisgedeelte)

95
95

28
0

28
0

500 mm

500 mm

75
75

(min. 0 - max. 600 mm)

(min. 0 - max. 600 mm) (min. 0 - max. 600 mm)

min. 600 - max. 3000 mm

min. 600 - max. 1800 mm

CARGO ENKEL LINKS
MAATVOERING

CARGO enkel rechts
min. 600 - max. 3000 mm

CARGO midden
min. 600 - max. 1800 mm

(min. 0 - max. 1800 mm)

Specificaties:
• Vanaf 600 mm tot 3000 mm breed
• 450 mm diep
• Afmeting geïntegreerde wastafel: 500 x 280 x 110 mm
• Dikte wastafelblad: 20 mm
• Verkrijgbaar met 0 of 1 kraangat
• Bij een nis situatie hanteren wij een min. tolerantie van -3 mm aan beide 

zijden van de wastafel.

Kleuruitvoeringen:
• Glans wit polystone
• Mat wit polystone
• Mat wit onyx / solid surface
• Quartz ivoor wit
• Quartz grijs
• Quartz beton
• Quartz zwart

Optioneel:
• Afvoerplug is in hetzelfde materiaal als de wastafel verkrijgbaar

............... mm ............... mm

............... mm ............... mm

600 mm

600 mm

45
0 

m
m

45
0 

m
m

(basisgedeelte)

(basisgedeelte)

95

95

28
0

28
0

500 mm

500 mm

75

75

(min. 0 - max. 600 mm)

(min. 0 - max. 600 mm) (min. 0 - max. 600 mm)

min. 600 - max. 3000 mm

min. 600 - max. 1800 mm

CARGO ENKEL RECHTS
MAATVOERING
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(basisgedeelte)

hart-op-hart

1400 mm

810 mm

............... mm............... mm

(min. 0 - max. 800 mm)(min. 0 - max. 800 mm)

CARGO dubbel
min. 1400 - max. 3000 mm

Specificaties:
• Vanaf 1400 mm tot 3000 mm breed
• 450 mm diep
• Afmeting geïntegreerde wastafel: 
       500 x 280 x 100 mm
• Dikte wastafelblad: 20 mm
• Verkrijgbaar met 0 of 2 kraangat
• Bij een nis situatie hanteren wij een min. tolerantie van -3 mm aan beide 

zijden van de wastafel.

Kleuruitvoeringen:
• Glans wit polystone
• Mat wit polystone
• Mat wit onyx / solid surface
• Quartz ivoor wit
• Quartz grijs
• Quartz beton
• Quartz zwart

Optioneel:
• Afvoerplug is in hetzelfde materiaal als de wastafel verkrijgbaar

min. 1400 - max. 3000 mm

45
0 

m
m

Click plug t.b.v. Cargo wastafels

Always open plug t.b.v. Cargo wastafels

9595

28
0

28
0

500 mm310 mm500 mm

7575

CARGO DUBBEL
MAATVOERING

DOGMA opbouw wastafels
rechthoekig en rond

38
0 

40
0 

35
0 

40
0 

10
5 

11
2 

12
0 

12
0 

10
5 

92
 

12
0 

10
0 

500 600 / 800 / 1000 / 1200

600 / 800 / 1000 / 1200500

380400

400 380

Rechthoek: Rechthoek:Rond:Rond:

Specificaties:
• Vanaf 600 mm tot 3000 mm breed
• Dikte designplateau: 20 mm
• 450 mm diep, kleiner dan 450 mm op aanvraag 
• Verkrijgbaar met óf zonder uitsparingen tbv opbouw wastafel
• Verkrijgbaar met óf zonder uitsparing voor kraangat
• Bij een nis situatie hanteren wij een min. tolerantie van -3 mm aan beide 

zijden van de wastafel

DOGMA designplateau
met uitsparing t.b.v. DOGMA opbouw wastafels

DOGMA designplateau
zonder uitsparing

............... mm

............... mm

(min. 600 - max. 3000 mm)

(min. 50 - max. 3000 mm)

45
0 

m
m

**
45

0 
m

m
**

*Plaatsing van de uitsparing(en) t.b.v. opbouwkom(men) en eventuele kraangaten vermelden bij bestellen
**Kleiner dan 450 mm op aanvraag

.............. mm*.............. mm* .............. mm*

Kleuruitvoeringen:
• Glans wit polystone
• Mat wit Polystone
• Mat wit onyx / solid surface
• Quartz ivoor wit
• Quartz grijs
• Quartz beton
• Quartz zwart

DOGMA
MAATVOERING
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HOOGTE: 
 
12 mm

Spazio op onderkast: 
Skirt standaard 100 mm 

Spazio vrijhangend: 
Met Spazio 500   = Skirt 130 mm 
Met Spazio 600   = Skirt 110 mm
Met Spazio 900   = Skirt 130 mm
Met Spazio 1100 = Skirt 130 mm
 
Skirt 200 mm (specifieke maat op aanvraag)

1

1

Q
Q

R
R S

S

T

T

2

2

3

3

3

3

3

28
0

* Afhankelijk van de geïntegreerde wastafel

28
0

75
500 / 600 / 900 / 1100 *

500 / 600 / 900 / 1100 * 500 / 600 / 900 / 1100 *

75

95

95

33

1

1

2

A B C

2

MAATVOERING - GEÏNTEGREERDE WASTAFEL

Geïntegreerde wastafel met onderkast Geïntegreerde wastafel met skirts 
en onderkast

Geïntegreerde wastafel met skirts, 
vrijhangend met ophangbeugels

ENKELE GEÏNTEGREERDE WASTAFEL:
Positie vrij te bepalen, met of zonder kraangat 
(500 x 280 x 110 mm) / (600 x 280 x 80 mm) / 
(900 x 280 x 110 mm) / (1100 x 280 x 110 mm)

Max. 5000 mm

Bij A + B: Max. 450 mm / Bij C: Vrij te bepalen

Min. 50 mm

TWEE GEÏNTEGREERDE WASTAFELS
(OF MEER):
Positie vrij te bepalen, met of zonder kraangat 
(500 x 280 x 110 mm) / (600 x 280 x 80 mm) / 
(900 x 280 x 110 mm) / (1100 x 280 x 110 mm)

Max. 5000 mm

Bij A + B: Max. 450 mm / Bij C: Vrij te bepalen

Min. 50 mm

MODEL MODEL MODEL

SPAZIO

 300 x 35 mm

 Afhankelijk van de 

 hoogte van de skirt

 Min. 30 mm

 147 x 76 mm

 Afhankelijk van de hoogte 

 van de skirt min. 100 mm

 Min. 30 mm

 140 x 25 mm

 Afhankelijk van de hoogte  

 van de skirt min. 150 mm

 Min. 30 mm

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

KRAANGAT
De Spazio wastafel kan zowel met als 
zonder kraangaten worden uitgevoerd.

UITSPARING TBV HANDDOEKHOUDER
In de front- of sideskirt kan een uitsparing tbv handdoekhouder worden gemaakt. Vul positie 1 en 2 in. 
 

UITSPARING TBV DUBBEL STOPCONTACT
In de front- of sideskirt kan een dubbel stopcontact met klepdeksel worden geplaatst. 
Vul positie 1 en 2 in.

UITSPARING TBV TISSUEHOUDER
In de front- of sideskirt kan een uitsparing tbv tissuehouder worden gemaakt. Vul positie 1 en 2 in. 
 

OPHANGBEUGELS T.B.V. MODEL C
De vrijhangende Spazio wastafel wordt inclusief 
ophangbeugels geleverd.  
 

MAATVOERING SPAZIO GEÏNTEGREERDE WASTAFELS

28
0 

11
0

80
 

11
0

11
0

28
0 

28
0 

28
0 

500

500 600

900 1100

600

900 1100

SPAZIO 500 x 280 mm SPAZIO 600 x 280 mm

SPAZIO 900 x 280 mm SPAZIO 1100 x 280 mm
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HOOGTE: 
 
12 mm
 
Skirt standaard 100 mm 
 
Overige maten op aanvraag

ENKELE OPBOUW WASTAFEL:

Max. 5000 mm

Bij A + B: Max. 450 mm / Bij C: Vrij te bepalen

Plaatsing van de uitsparing t.b.v. opbouw 

wastafel vermelden bij bestellen

Q

1

1

2

3

3

3

3 3

2

R
S

MAATVOERING - OPBOUW WASTAFEL

Opbouw wastafel met 
wastafelplateau en onderkast

Opbouw wastafel met wastafelplateau,  
skirts en onderkast

Opbouw wastafel met wastafelplateau en 
skirts, vrijhangend met ophangbeugels

TWEE OPBOUW WASTAFELS (OF MEER):

Max. 5000 mm

Bij A + B: Max. 450 mm / Bij C: Vrij te bepalen

Plaatsing van de uitsparingen t.b.v. opbouw 

wastafels vermelden bij bestellen

Q

R

S

1

1

2

3

2

3

A B CMODEL MODEL MODEL

FUORI

 300 x 35 mm

 Afhankelijk van de 

 hoogte van de skirt

 Min. 30 mm

 147 x 76 mm

 Afhankelijk van de hoogte 

 van de skirt min. 100 mm

 Min. 30 mm

 140 x 25 mm

 Afhankelijk van de hoogte  

 van de skirt min. 150 mm

 Min. 30 mm

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

UITSPARING TBV HANDDOEKHOUDER
In de front- of sideskirt kan een uitsparing tbv handdoekhouder worden gemaakt. Vul positie 1 en 2 in. 
 

UITSPARING TBV DUBBEL STOPCONTACT
In de front- of sideskirt kan een dubbel stopcontact met klepdeksel worden geplaatst. 
Vul positie 1 en 2 in.

UITSPARING TBV TISSUEHOUDER
In de front- of sideskirt kan een uitsparing tbv tissuehouder worden gemaakt. Vul positie 1 en 2 in. 
 

28
0 

98
68

11
0 

80
 

500/600/900/1100 x 280 mm

500 x 350 mmø380 mmø400 mm

600/800/1000/1200 x 400 mm

KRAANGAT
De opbouw wastafels kunnen zowel met als 
zonder kraangaten worden uitgevoerd.

OPHANGBEUGELS
Het vrijhangende Fuori wastafelplateau 
wordt inclusief ophangbeugels geleverd.  
 

MAATVOERING OPBOUW WASTAFELS
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600 / 800 / 1000 / 1200

600 / 800 / 1000 / 1200500 / 900 / 1100

500 / 600 / 900 / 1100
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380400

400 380
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Sanibell B.V.
Ferrarilaan 8

3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

+31 186 657 347
+31 653 338 385

info@sanibell.nl
www.sanibell.nl

info@sanibell.be
www.sanibell.be


