
wastafels

MADE IN
 ITALY



kleuren 02

materiaal 03

fonteinen

MineralSolid | MineralMarmo

TUVALU Rechthoek 06

PALAU Rond 25 08

keramiek

FIJI Rechthoek 10 

opzetkommen

Cristalplant

DRIFT Ovaal 16

DRIFT Rechthoek 16

METROPOL Rechthoek 17

MineralSolid | MineralMarmo

BORA BORA Rond 18

PALAU Rond 45  19

TONGA Ovaal  19 

MAUMA Rechthoek 20

MOOREA Rechthoek 21

MOOREA Vierkant 21

MOOREA Rond 21

SAMAR Ovaal 24

SAMAR Rechthoek 24

SAMAR Rond 25

SAMAR Vierkant 25

keramiek

NAURU Rechthoek 26

NAURU Vierkant 26

NAURU Rond 27 

NAURU Stadium 27 

FIJI Rechthoek  28 

wandbevestigde wastafels

Ocritech 

BALI Rechthoek 32

MineralSolid | MineralMarmo

TUVALU Rechthoek 34

TUVALU Dubbel Rechthoek 39 

keramiek 

FIJI Rechthoek 40

FIJI Dubbel Rechthoek 46

vrijstaande wastafels

MineralSolid

MOOREA Rond 50

pluggen 

rond 54

rechthoek 56

toebehoren 

hoekstopkraan en sifon 60

schoonmaak en onderhoud 62

Prijspeil 2022. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW en eventuele verzendkosten. 
Tussentijdse prijs of modelwijzigingen en drukfouten voorbehouden.

wastafels



kleuren

Cristalplant
Cristalplant® is van een uniek technologisch geavanceerde samenstelling. Het bestaat uit een groot 

percentage natuurlijke minerale (aluminiumtrihydraat afkomstig uit bauxiet) en een kleine percentage 

hoog zuivere polyester en acrylpolymeren. Het is daarom samengesteld tot een inert, hypoallergeen en 

niet-toxisch materiaal. Cristalplant® is een “solid surface 100% gemaakt in Italië”.

Cristalplant® is 100% recyclebaar. Het heeft een brandveilig klasse 1, een sterke UV-bestendigheid, 

solide en niet poreus. Is hygiënisch en gezond, stevig en aangenaam om aan te raken door zijn 

fluwelen en natuursteen-achtige afwerking. Cristalplant® is 100% herstelbaar. Door middel van een 

schuurspons met schoonmaakmiddel is schade terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Zelfs 

sigaretbrandringen zijn te verwijderen. Deze eigenschappen van duurzaamheid en herstelbaarheid 

maken het een eco duurzaam materiaal.

Ocritech
Ocritech is een Solid Surface van de laatste generatie, acryl gebonden, zonder mineralen. Eén van de 

kenmerken is een uitstekende bestendigheid tegen stoten, weersomstandigheden en veroudering; de 

kleur vervaalt en vergeelt niet. Ocritech heeft een goede krasbestendigheid en kan hersteld worden. 

MineralSolid
MineralSolid® mat wit is een materiaal gemaakt van 75% natuurlijke mineralen (calciumcarbonaat en

aluminiumtrihydraat) en 25% polyesterhars. Een technisch gecoate film laag bestrijkt de oppervlakte 

van het polyester acrylaat. Hierdoor is het mogelijk een sterk ontwerp te verkrijgen. Deze, samen met 

de mechanische en chemische eigenschappen, maakt het materiaal ideaal voor gebruik in badkamers. 

Door regelmatig MineralSolid® schoon te maken, zorgt u ervoor dat de oorspronkelijke schoonheid 

behouden blijft. Ook voorkomt u daarmee vroegtijdige tekenen van slijtage. 

Let op! Sommige agressieve chemische stoffen kunnen het oppervlak van MineralSolid® beschadigen. 

Het gebruik van sterke zuren en basen (zoals zoutzuur en natronloog) worden afgeraden. Evenals 

ketonen (aceton), gechloreerde oplosmiddelen (trichloorethyleen) en middelen die gebruikt worden in de 

verfsector brengen ernstige schade aan uw product.

MineralMarmo
MineralMarmo® glans wit is een materiaal gemaakt van 75% natuurlijke mineralen (calciumcarbonaat 

enaluminiumtrihydraat) en 25% polyesterhars. Een technisch gecoate film laag bestrijkt de oppervlakte 

van het polyester acrylaat. Hierdoor is het mogelijk een sterk ontwerp te verkrijgen. Deze, samen met 

de mechanische en chemische eigenschappen, maakt het materiaal ideaal voor gebruik in badkamers. 

Door regelmatig MineralMarmo® schoon te maken, zorgt u ervoor dat de oorspronkelijke schoonheid 

behouden blijft. Ook voorkomt u daarmee vroegtijdige tekenen van slijtage. 

Let op! Sommige agressieve chemische stoffen kunnen het oppervlak van MineralMarmo® beschadigen. 

Het gebruik van sterke zuren en basen (zoals zoutzuur en natronloog) worden afgeraden. Evenals 

ketonen (aceton), gechloreerde oplosmiddelen (trichloorethyleen) en middelen die gebruikt worden in de 

verfsector brengen ernstige schade aan uw product.

keramiek
Ons keramiek is gemaakt met natuurlijke grondstoffen van de beste kwaliteit enkel met toevoeging 

van water en vuur. Volledig made in Italy. Het is stoer en tijdloos. Klei ligt aan de basis van keramiek. 

Functioneel, maar ook nog erg mooi en duurzaam. Het materiaal is hard, hittebestendig, waterdicht, 

kras- en vlekbestendig, hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. Onze keramische producten zijn in 

diverse kleuren, mat en glanzend uitgevoerd.
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07763B500 mat wit 420 x 200 x 80 mm MineralSolid 4 kg  € 304,00 

M07763BBIA glans wit 420 x 200 x 80 mm MineralMarmo 4 kg  € 304,00

mm

mm

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07763C500 mat wit 420 x 200 x 80 mm MineralSolid 4 kg  € 304,00 

M07763CBIA glans wit 420 x 200 x 80 mm MineralMarmo 4 kg  € 304,00

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07763D500 mat wit 420 x 200 x 80 mm MineralSolid 4 kg  € 304,00 

M07763DBIA glans wit 420 x 200 x 80 mm MineralMarmo 4 kg  € 304,00

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07763E500 mat wit 420 x 200 x 80 mm MineralSolid 4 kg  € 304,00 

M07763EBIA glans wit 420 x 200 x 80 mm MineralMarmo 4 kg  € 304,00

mm

mm

0706

Tuvalu fontein rechthoek 42x20, links
zonder kraangat, afleg links, incl. bevestiging

LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

Tuvalu fontein rechthoek 42x20, rechts
zonder kraangat, afleg rechts, incl. bevestiging

LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

Tuvalu fontein rechthoek 42x20, rechts
met kraangat, afleg rechts, incl. bevestiging

LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

Tuvalu fontein rechthoek 42x20, links
met kraangat, afleg links, incl. bevestiging

LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM



art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08306A500 mat wit Ø 250 x 140 mm MineralSolid 2 kg  € 171,00 

M08306ABIA glans wit Ø 250 x 140 mm MineralMarmo 2 kg  € 171,00 

Palau opzetkom rond 25
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

mm
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art. nr. kleur materiaal prijs

TVPMS mat wit MineralSolid  € 141,00 

TVPMM glans wit MineralMarmo  € 141,00 

Tortu vaste plug met logo
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art. nr. kleur prijs

TUVAG20-0-PLCE glans wit  € 312,00 

TUVAG20-0-PLCE42 mat wit  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE65 mat zwart  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE56 mat antraciet  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE58 mat sabia  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE61 mat groen  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE62 mat licht blauw  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE63 mat donker blauw  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE64 mat paars  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE66 mat cement  € 404,00 

TUVAG20-0-PLCE68 mat mokka  € 404,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG40-0-PLCE glans wit  € 332,00 

TUVAG40-0-PLCE42 mat wit  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE65 mat zwart  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE56 mat antraciet  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE58 mat sabia  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE61 mat groen  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE62 mat licht blauw  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE63 mat donker blauw  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE64 mat paars  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE66 mat cement  € 436,00 

TUVAG40-0-PLCE68 mat mokka  € 436,00 

afmeting materiaal gewicht

400 x 200 x 130 mm keramiek 5,5 kg

art. nr. kleur prijs

TUVAG40-1-PLCE glans wit  € 332,00 

TUVAG40-1-PLCE42 mat wit  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE65 mat zwart  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE56 mat antraciet  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE58 mat sabia  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE61 mat groen  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE62 mat licht blauw  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE63 mat donker blauw  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE64 mat paars  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE66 mat cement  € 436,00 

TUVAG40-1-PLCE68 mat mokka  € 436,00 

afmeting materiaal gewicht

400 x 270 x 130 mm keramiek 8,5 kg

art. nr. kleur prijs

TUVAG20-1-PLCE glans wit  € 312,00 

TUVAG20-1-PLCE42 mat wit  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE65 mat zwart  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE56 mat antraciet  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE58 mat sabia  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE61 mat groen  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE62 mat licht blauw  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE63 mat donker blauw  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE64 mat paars  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE66 mat cement  € 404,00 

TUVAG20-1-PLCE68 mat mokka  € 404,00 

afmeting materiaal gewicht

400 x 200 x 130 mm keramiek 5,5 kg
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Fiji fontein rechthoek 40x20, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

afmeting materiaal gewicht

400 x 270 x 130 mm keramiek 8,5 kg

Fiji fontein rechthoek 40x27, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji fontein rechthoek 40x27, met kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji fontein rechthoek 40x20, met kraangat
incl. plug en bevestiging

mm

mm

mm

mm
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art. nr. kleur prijs

TUVAG50-0-PLCE glans wit  € 336,00 

TUVAG50-0-PLCE42 mat wit  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE65 mat zwart  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE56 mat antraciet  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE58 mat sabia  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE61 mat groen  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE62 mat licht blauw  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE63 mat donker blauw  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE64 mat paars  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE66 mat cement  € 480,00 

TUVAG50-0-PLCE68 mat mokka  € 480,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG50-1-PLCE glans wit  € 336,00 

TUVAG50-1-PLCE42 mat wit  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE65 mat zwart  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE56 mat antraciet  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE58 mat sabia  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE61 mat groen  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE62 mat licht blauw  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE63 mat donker blauw  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE64 mat paars  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE66 mat cement  € 480,00 

TUVAG50-1-PLCE68 mat mokka  € 480,00 

afmeting materiaal gewicht

500 x 270 x 130 mm keramiek 10 kg

afmeting materiaal gewicht

500 x 270 x 130 mm keramiek 10 kg
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Fiji fontein rechthoek 50x27, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji fontein rechthoek 50x27, met kraangat
incl. plug en bevestiging

mm

mm
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Drift opzetkom ovaal 62x34
Ontwerp Mariska Jagt, incl. vaste plug

Drift opzetkom rechthoek 60x37
Ontwerp Mariska Jagt, incl. vaste plug

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
C01011AE34 mat wit 620 x 340 x 160 mm Cristalplant 10,5 kg  € 743,00

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
C01012AE34 mat wit 600 x 370 x 160 mm Cristalplant 14,5 kg  € 767,00

mm

mm

mm

mm

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
C01181AB34 mat wit 600 x 380 x 110 mm Cristalplant 14 kg  € 828,00

Metropol opzetkom rechthoek 60x38
ontwerp Thijs Smeets, incl. overloop en pop-up plug

mm

1716

Metropol opzetkom rechthoek 100x38
ontwerp Thijs Smeets, incl. overloop en pop-up plug

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
C01025AB34 mat wit 1000 x 380 x 110 mm Cristalplant 21 kg  € 1.028,00

mm
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08012_500 mat wit Ø 400 x 140 mm MineralSolid 4,5 kg  € 330,00

Bora Bora opzetkom rond 40
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08008_500 mat wit Ø 450 x 220 mm MineralSolid 8,5 kg  € 450,00

Bora Bora opzetkom rond 45
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS

mm

mm

mm

mm

M06622A TONGA OPZETKOM OVAAL

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M06951A500 mat wit Ø 400 x 150 mm MineralSolid 5 kg  € 292,00 

M06951ABIA glans wit Ø 400 x 150 mm MineralMarmo 5 kg  € 292,00 

Palau opzetkom rond 40
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

mm

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M06622A500 mat wit 500 x 350 x 160 mm MineralSolid 7 kg  € 368,00 

M06622ABIA glans wit 500 x 350 x 160 mm MineralMarmo 7 kg  € 368,00 

Tonga opzetkom ovaal 50x35
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

mm

1918
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08011_500 mat wit 480 x 320 x 125 mm MineralSolid 5,5 kg  € 348,00

Mauma opzetkom rechthoek 48x32
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08010_500 mat wit 480 x 380 x 125 mm MineralSolid 5,5 kg  € 361,00

Mauma opzetkom rechthoek 48x38
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08009_500 mat wit 580 x 380 x 125 mm MineralSolid 6 kg  € 391,00

Mauma opzetkom rechthoek 58x38
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07347A500 mat wit 580 x 370 x 130 mm MineralSolid 9,5 kg  € 386,00 

M07347ABIA glans wit 580 x 370 x 130 mm MineralMarmo 9,5 kg  € 386,00 

Moorea opzetkom rechthoek 58x37
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07348A500 mat wit 370 x 370 x 130 mm MineralSolid 6,5 kg  € 346,00 

M07348ABIA glans wit 370 x 370 x 130 mm MineralMarmo 6,5 kg  € 346,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07349A500 mat wit Ø 370 x 130 mm MineralSolid 5 kg  € 317,00 

M07349ABIA glans wit Ø 370 x 130 mm MineralMarmo 5 kg  € 317,00 

Moorea opzetkom vierkant 37x37
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

Moorea opzetkom rond 37
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS/TVPMM

mm

mm

mm

mm

mm
mm

2120
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art. nr. kleur materiaal prijs

TVPMS mat wit MineralSolid  € 141,00 

TVPMM glans wit MineralMarmo  € 141,00 

Tortu vaste plug met logo
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07342A500 mat wit 580 x 380 x 140 mm MineralSolid 7 kg  € 398,00 

M07342ABIA glans wit 580 x 380 x 140 mm MineralMarmo 7 kg  € 398,00 

Samar opzetkom ovaal 58x38
incl. vaste plug

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07339A500 mat wit 580 x 380 x 140 mm MineralSolid 9 kg  € 340,00 

M07339ABIA glans wit 580 x 380 x 140 mm MineralMarmo 9 kg  € 340,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07341A500 mat wit Ø 380 x 140 mm MineralSolid 5 kg  € 371,00 

M07341ABIA glans wit Ø 380 x 140 mm MineralMarmo 5 kg  € 371,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07340A500 mat wit 380 x 380 x 140 mm MineralSolid 6,5 kg  € 355,00 

M07340ABIA glans wit 380 x 380 x 140 mm MineralMarmo 6,5 kg  € 355,00

Samar opzetkom rechthoek 58x38
incl. vaste plug

Samar opzetkom vierkant 38x38
incl. vaste plug

Samar opzetkom rond 38
incl. vaste plug

mm

mm

mm

mm
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art. nr. kleur prijs

TUVNA60-PLCE glans wit  € 496,00 

TUVNA60-PLCE42 mat wit  € 656,00 

TUVNA60-PLCE65 mat zwart  € 656,00 

TUVNA60-PLCE56 mat antraciet  € 656,00 

TUVNA60-PLCE58 mat sabia  € 656,00 

TUVNA60-PLCE61 mat groen  € 656,00 

TUVNA60-PLCE62 mat licht blauw  € 656,00 

TUVNA60-PLCE63 mat donker blauw  € 656,00 

TUVNA60-PLCE64 mat paars  € 656,00 

TUVNA60-PLCE66 mat cement  € 656,00 

TUVNA60-PLCE68 mat mokka  € 656,00 

art. nr. kleur prijs

TUVNAO40-PLCE glans wit  € 456,00 

TUVNAO40-PLCE42 mat wit  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE65 mat zwart  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE56 mat antraciet  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE58 mat sabia  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE61 mat groen  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE62 mat licht blauw  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE63 mat donker blauw  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE64 mat paars  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE66 mat cement  € 588,00 

TUVNAO40-PLCE68 mat mokka  € 588,00 

art. nr. kleur prijs

TUVNAS60-PLCE glans wit  € 496,00 

TUVNAS60-PLCE42 mat wit  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE65 mat zwart  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE56 mat antraciet  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE58 mat sabia  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE61 mat groen  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE62 mat licht blauw  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE63 mat donker blauw  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE64 mat paars  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE66 mat cement  € 656,00 

TUVNAS60-PLCE68 mat mokka  € 656,00 

art. nr. kleur prijs

TUVNA40-PLCE glans wit  € 456,00 

TUVNA40-PLCE42 mat wit  € 628,00 

TUVNA40-PLCE65 mat zwart  € 628,00 

TUVNA40-PLCE56 mat antraciet  € 628,00 

TUVNA40-PLCE58 mat sabia  € 628,00 

TUVNA40-PLCE61 mat groen  € 628,00 

TUVNA40-PLCE62 mat licht blauw  € 628,00 

TUVNA40-PLCE63 mat donker blauw  € 628,00 

TUVNA40-PLCE64 mat paars  € 628,00 

TUVNA40-PLCE66 mat cement  € 628,00 

TUVNA40-PLCE68 mat mokka  € 628,00 
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afmeting materiaal gewicht

600 x 400 x 125 mm keramiek 13 kg

afmeting materiaal gewicht

400 x 400 x 125 mm keramiek 10 kg

Nauru opzetkom rechthoek 60x40
incl. plug

Nauru opzetkom vierkant 40x40
incl. plug

afmeting materiaal gewicht

Ø 400 x 125 mm keramiek 10 kg

afmeting materiaal gewicht

600 x 400 x 125 mm keramiek 13 kg

Nauru opzetkom rond 40
incl. plug

Nauru opzetkom stadium 60x40
incl. plug

mm

mm

mm

mm
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mat wit

65
mat zwart
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mat antraciet
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mat sabia
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mat groen
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mat licht blauw
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mat donker blauw

64
mat paars

66
mat cement

68
mat mokka

art. nr. kleur prijs

TUVAG60-PLCE glans wit  € 424,00 

TUVAG60-PLCE42 mat wit  € 624,00 

TUVAG60-PLCE65 mat zwart  € 624,00 

TUVAG60-PLCE58 mat antraciet  € 624,00 

TUVAG60-PLCE61 mat sabia  € 624,00 

TUVAG60-PLCE62 mat groen  € 624,00 

TUVAG60-PLCE63 mat licht blauw  € 624,00 

TUVAG60-PLCE64 mat donker blauw  € 624,00 

TUVAG60-PLCE65 mat paars  € 624,00 

TUVAG60-PLCE66 mat cement  € 624,00 

TUVAG60-PLCE68 mat mokka  € 624,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG80-PLCE glans wit  € 480,00 

TUVAG80-PLCE42 mat wit  € 668,00 

TUVAG80-PLCE65 mat zwart  € 668,00 

TUVAG80-PLCE58 mat antraciet  € 668,00 

TUVAG80-PLCE61 mat sabia  € 668,00 

TUVAG80-PLCE62 mat groen  € 668,00 

TUVAG80-PLCE63 mat licht blauw  € 668,00 

TUVAG80-PLCE64 mat donker blauw  € 668,00 

TUVAG80-PLCE65 mat paars  € 668,00 

TUVAG80-PLCE66 mat cement  € 668,00 

TUVAG80-PLCE68 mat mokka  € 668,00 
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afmeting materiaal gewicht

600 x 400 x 130 mm keramiek 14 kg

afmeting materiaal gewicht

800 x 400 x 130 mm keramiek 18,5 kg

Fiji opzetkom rechthoek 60x40
incl. plug

Fiji opzetkom rechthoek 80x40
incl. plug

mm

mm

28



wandbevestigde
wastafels

Ocritech

MineralSolid | MineralMarmo

keramiek
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
IPF12256 mat wit 1400 x 500 x 350 mm Ocritech 25,7 kg  € 1.584,00 

Bali wastafel 
incl. vaste plug met logo en bevestigingsbeugels

mm

32



Tu
va

lu
   |   w

a
nd

b
evestig

d
  M

inera
lS

o
lid

/
M

inera
lM

a
rm

o
  |   w

a
sta

fels 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08301A500 mat wit 605 x 460 x 95 mm MineralSolid 13,5 kg  € 571,00 

M08301ABIA glans wit 605 x 460 x 95 mm MineralMarmo 13,5 kg  € 571,00 

Tuvalu 60 wastafel 3.0, zonder kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08301B500 mat wit 605 x 460 x 95 mm MineralSolid 13,5 kg  € 571,00 

M08301BBIA glans wit 605 x 460 x 95 mm MineralMarmo 13,5 kg  € 571,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08311A500 mat wit 805 x 460 x 95 mm MineralSolid 16,5 kg  € 610,00 

M08311ABIA glans wit 805 x 460 x 95 mm MineralMarmo 16,5 kg  € 610,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08311B500 mat wit 805 x 460 x 95 mm MineralSolid 16,5 kg  € 610,00 

M08311BBIA glans wit 805 x 460 x 95 mm MineralMarmo 16,5 kg  € 610,00

Tuvalu 60 wastafel 3.0, met kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

Tuvalu 80 wastafel 3.0, zonder kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

Tuvalu 80 wastafel 3.0, met kraangat
incl. vaste plug en bevestiging
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mm
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08312A500 mat wit 1005 x 460 x 95 mm MineralSolid 20 kg  € 693,00 

M08312ABIA glans wit 1005 x 460 x 95 mm MineralMarmo 20 kg  € 693,00 

Tuvalu 100 wastafel 3.0, zonder kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08312B500 mat wit 1005 x 460 x 95 mm MineralSolid 20 kg  € 693,00 

M08312BBIA glans wit 1005 x 460 x 95 mm MineralMarmo 20 kg  € 693,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08312C500 mat wit 1005 x 460 x 95 mm MineralSolid 20 kg  € 693,00 

M08312CBIA glans wit 1005 x 460 x 95 mm MineralMarmo 20 kg  € 693,00 

Tuvalu 100 wastafel 3.0, met kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

Tuvalu 100 wastafel 3.0, met 2x kraangat
incl. vaste plug en bevestiging
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08313A500 mat wit 1205 x 460 x 95 mm MineralSolid 24 kg  € 820,00 

M08313ABIA glans wit 1205 x 460 x 95 mm MineralMarmo 24 kg  € 820,00 

Tuvalu 120 wastafel 3.0, zonder kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08313C500 mat wit 1205 x 460 x 95 mm MineralSolid 24 kg  € 820,00 

M08313CBIA glans wit 1205 x 460 x 95 mm MineralMarmo 24 kg  € 820,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08314A500 mat wit 1405 x 460 x 95 mm MineralSolid 27,5 kg  € 989,00 

M08314ABIA glans wit 1405 x 460 x 95 mm MineralMarmo 27,5 kg  € 989,00 

art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M08314B500 mat wit 1405 x 460 x 95 mm MineralSolid 27,5 kg  € 989,00 

M08314BBIA glans wit 1405 x 460 x 95 mm MineralMarmo 27,5 kg  € 989,00

Tuvalu 120 wastafel 3.0, met 2x kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

Tuvalu 140 wastafel 3.0, zonder kraangat
incl. vaste plug en bevestiging

Tuvalu 140 wastafel 3.0, met 2x kraangat
incl. vaste plug en bevestiging
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art. nr. kleur prijs

TUVAG51-0-PLCE glans wit  € 436,00 

TUVAG51-0-PLCE42 mat wit  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE65 mat zwart  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE56 mat antraciet  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE58 mat sabia  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE61 mat groen  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE62 mat licht blauw  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE63 mat donker blauw  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE64 mat paars  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE66 mat cement  € 604,00 

TUVAG51-0-PLCE68 mat mokka  € 604,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG51-1-PLCE glans wit  € 436,00 

TUVAG51-1-PLCE42 mat wit  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE65 mat zwart  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE56 mat antraciet  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE58 mat sabia  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE61 mat groen  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE62 mat licht blauw  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE63 mat donker blauw  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE64 mat paars  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE66 mat cement  € 604,00 

TUVAG51-1-PLCE68 mat mokka  € 604,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG61-0-PLCE glans wit  € 500,00 

TUVAG61-0-PLCE42 mat wit  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE65 mat zwart  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE56 mat antraciet  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE58 mat sabia  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE61 mat groen  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE62 mat licht blauw  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE63 mat donker blauw  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE64 mat paars  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE66 mat cement  € 632,00 

TUVAG61-0-PLCE68 mat mokka  € 632,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG61-1-PLCE glans wit  € 500,00 

TUVAG61-1-PLCE42 mat wit  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE65 mat zwart  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE56 mat antraciet  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE658 mat sabia  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE61 mat groen  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE62 mat licht blauw  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE63 mat donker blauw  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE64 mat paars  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE66 mat cement  € 632,00 

TUVAG61-1-PLCE68 mat mokka  € 632,00 
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afmeting materiaal gewicht

510 x 460 x 130 mm keramiek 14 kg

afmeting materiaal gewicht

510 x 460 x 130 mm keramiek 14 kg

Fiji wastafel rechthoek 51x46, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

afmeting materiaal gewicht

610 x 460 x 130 mm keramiek 17 kg

afmeting materiaal gewicht

610 x 460 x 130 mm keramiek 17 kg

Fiji wastafel rechthoek 61x46, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji wastafel rechthoek 61x46, met kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji wastafel rechthoek 51x46, met kraangat
incl. plug en bevestiging

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm
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glans wit

42
mat wit

65
mat zwart

56
mat antraciet

58
mat sabia

61
mat groen

62
mat licht blauw

63
mat donker blauw

64
mat paars

66
mat cement

68
mat mokka
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art. nr. kleur prijs

TUVAG81-0-PLCE glans wit  € 564,00 

TUVAG81-0-PLCE42 mat wit  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE65 mat zwart  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE56 mat antraciet  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE58 mat sabia  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE61 mat groen  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE62 mat licht blauw  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE63 mat donker blauw  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE64 mat paars  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE66 mat cement  € 772,00 

TUVAG81-0-PLCE68 mat mokka  € 772,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG81-1-PLCE glans wit  € 564,00 

TUVAG81-1-PLCE42 mat wit  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE65 mat zwart  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE56 mat antraciet  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE58 mat sabia  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE61 mat groen  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE62 mat licht blauw  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE63 mat donker blauw  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE64 mat paars  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE66 mat cement  € 772,00 

TUVAG81-1-PLCE68 mat mokka  € 772,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG91-0-PLCE glans wit  € 596,00 

TUVAG91-0-PLCE42 mat wit  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE65 mat zwart  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE56 mat antraciet  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE58 mat sabia  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE61 mat groen  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE62 mat licht blauw  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE63 mat donker blauw  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE64 mat paars  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE66 mat cement  € 816,00 

TUVAG91-0-PLCE68 mat mokka  € 816,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG91-1-PLCE glans wit  € 596,00 

TUVAG91-1-PLCE42 mat wit  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE65 mat zwart  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE56 mat antraciet  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE58 mat sabia  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE61 mat groen  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE62 mat licht blauw  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE63 mat donker blauw  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE64 mat paars  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE66 mat cement  € 816,00 

TUVAG91-1-PLCE68 mat mokka  € 816,00 
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afmeting materiaal gewicht

810 x 460 x 130 mm keramiek 22 kg

afmeting materiaal gewicht

810 x 460 x 130 mm keramiek 22 kg

Fiji wastafel rechthoek 81x46, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

afmeting materiaal gewicht

910 x 460 x 130 mm keramiek 24,5 kg

afmeting materiaal gewicht

910 x 460 x 130 mm keramiek 24,5 kg

Fiji wastafel rechthoek 91x46, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji wastafel rechthoek 91x46, met kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji wastafel rechthoek 81x46, met kraangat
incl. plug en bevestiging

mm

mm

mm

mm

--
glans wit

42
mat wit

65
mat zwart

56
mat antraciet

58
mat sabia

61
mat groen

62
mat licht blauw

63
mat donker blauw

64
mat paars

66
mat cement

68
mat mokka
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art. nr. kleur prijs

TUVAG101-0-PLCE glans wit  € 616,00 

TUVAG101-0-PLCE42 mat wit  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE65 mat zwart  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE56 mat antraciet  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE58 mat sabia  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE61 mat groen  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE62 mat licht blauw  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE63 mat donker blauw  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE64 mat paars  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE66 mat cement  € 876,00 

TUVAG101-0-PLCE68 mat mokka  € 876,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG101-1-PLCE glans wit  € 616,00 

TUVAG101-1-PLCE42 mat wit  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE65 mat zwart  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE56 mat antraciet  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE58 mat sabia  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE61 mat groen  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE62 mat licht blauw  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE63 mat donker blauw  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE64 mat paars  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE66 mat cement  € 876,00 

TUVAG101-1-PLCE68 mat mokka  € 876,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG121-0-PLCE glans wit  € 836,00 

TUVAG121-0-PLCE42 mat wit  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE65 mat zwart  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE56 mat antraciet  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE58 mat sabia  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE61 mat groen  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE62 mat licht blauw  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE63 mat donker blauw  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE64 mat paars  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE66 mat cement  € 1.108,00 

TUVAG121-0-PLCE68 mat mokka  € 1.108,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG121-2-PLCE glans wit  € 836,00 

TUVAG121-2-PLCE42 mat wit  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE65 mat zwart  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE56 mat antraciet  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE58 mat sabia  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE61 mat groen  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE62 mat licht blauw  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE63 mat donker blauw  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE64 mat paars  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE66 mat cement  € 1.108,00 

TUVAG121-2-PLCE68 mat mokka  € 1.108,00 
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afmeting materiaal gewicht

1010 x 460 x 130 mm keramiek 27 kg

afmeting materiaal gewicht

1010 x 460 x 130 mm keramiek 27 kg

Fiji wastafel rechthoek 101x46, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

afmeting materiaal gewicht

1210 x 460 x 130 mm keramiek 32 kg

afmeting materiaal gewicht

1210 x 460 x 130 mm keramiek 32 kg

Fiji wastafel rechthoek 121x46, zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji wastafel rechthoek 121x46, met 2x kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji wastafel rechthoek 101x46, met kraangat
incl. plug en bevestiging
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mm

mm

mm

--
glans wit

42
mat wit

65
mat zwart

56
mat antraciet

58
mat sabia

61
mat groen

62
mat licht blauw

63
mat donker blauw

64
mat paars

66
mat cement

68
mat mokka
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art. nr. kleur prijs

TUVAG121D-0-PLCE glans wit  € 960,00 

TUVAG121D-0-PLCE42 mat wit  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE65 mat zwart  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE56 mat antraciet  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE58 mat sabia  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE61 mat groen  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE62 mat licht blauw  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE63 mat donker blauw  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE64 mat paars  € 1268,00 

TUVAG121D-0-PLCE66 mat cement  € 1.268,00 

TUVAG121D-0-PLCE68 mat mokka  € 1.268,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG121D-2-PLCE glans wit  € 960,00 

TUVAG121D-2-PLCE42 mat wit  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE65 mat zwart  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE56 mat antraciet  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE58 mat sabia  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE61 mat groen  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE62 mat licht blauw  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE63 mat donker blauw  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE64 mat paars  € 1268,00 

TUVAG121D-2-PLCE66 mat cement  € 1.268,00 

TUVAG121D-2-PLCE68 mat mokka  € 1.268,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG141D-0-PLCE glans wit  € 1.128,00 

TUVAG141D-0-PLCE42 mat wit  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE65 mat zwart  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE56 mat antraciet  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE58 mat sabia  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE61 mat groen  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE62 mat licht blauw  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE63 mat donker blauw  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE64 mat paars  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE66 mat cement  € 1.492,00 

TUVAG141D-0-PLCE68 mat mokka  € 1.492,00 

art. nr. kleur prijs

TUVAG141D-2-PLCE glans wit  € 1.128,00 

TUVAG141D-2-PLCE42 mat wit  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE65 mat zwart  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE56 mat antraciet  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE58 mat sabia  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE61 mat groen  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE62 mat licht blauw  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE63 mat donker blauw  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE64 mat paars  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE66 mat cement  € 1.492,00 

TUVAG141D-2-PLCE68 mat mokka  € 1.492,00 
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afmeting materiaal gewicht

1210 x 460 x 130 mm keramiek 34 kg

afmeting materiaal gewicht

1210 x 460 x 130 mm Keramiek 34 kg

afmeting materiaal gewicht

1410 x 460 x 130 mm Keramiek 38 kg

afmeting materiaal gewicht

1410 x 460 x 130 mm Keramiek 38 kg

mm

mm

mm

mm

JUST 
ADD WATER

--
glans wit

42
mat wit

65
mat zwart

56
mat antraciet

58
mat sabia

61
mat groen

62
mat licht blauw

63
mat donker blauw

64
mat paars

66
mat cement

68
mat mokka

4746

Fiji dubbele wastafel rechthoek 121x46,
zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji dubbele wastafel rechthoek 121x46,
met 2x kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji dubbele wastafel rechthoek 141x46,
zonder kraangat
incl. plug en bevestiging

Fiji dubbele wastafel rechthoek 141x46,
met 2x kraangat
incl. plug en bevestiging
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art. nr. kleur afmeting materiaal gewicht prijs
M07599A500 mat wit Ø 440 x 870 cm MineralSolid 41,5 kg  € 1.065,00 

Moorea wastafel rond
LET OP - vaste plug toevoegen TVPMS

mm

50



pluggen



art. nr. kleur materiaal prijs

TVPMS mat wit MineralSolid  € 141,00 

TVPMM glans wit MineralMarmo  € 141,00 

Tortu vaste plug met logo

ro
n
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lug
g

en

Tortu chroom/PVD pop-up en vaste plug

art. nr. kleur prijs

TVPP CH1 chroom  € 74,00 

TVPP PBB3 geborsteld messing  € 132,00 

TVPP PBC3 geborsteld koper  € 132,00 

TVPP PBG3 geborsteld zwart  € 132,00 

TVPP PBS3 geborsteld staal  € 132,00 

PVD kleuren

--
glans wit

42
mat wit

65
mat zwart

56
mat antraciet

58
mat sabia

61
mat groen

62
mat licht blauw

63
mat donker blauw

64
mat paars

66
mat cement

68
mat mokka

art. nr. kleur prijs

PLCE glans wit  € 80,00 

PLCE42 mat wit  € 80,00 

PLCE65 mat zwart  € 80,00 

PLCE56 mat antraciet  € 80,00 

PLCE58 mat sabia  € 80,00 

PLCE61 mat groen  € 80,00 

PLCE62 mat licht blauw  € 80,00 

PLCE63 mat donker blauw  € 80,00 

PLCE64 mat paars  € 80,00 

PLCE66 mat cement  € 80,00 

PLCE68 mat mokka  € 80,00 

Tortu keramische vaste of pop-up plug met logo

5554

chroom

CH1
chroom

PBB3
geborsteld messing

PBC3
geborsteld koper

PBG3
geborsteld zwart

PBS3
geborsteld staal
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art. nr. kleur materiaal prijs
SM7338Z50002 mat wit MineralSolid  € 68,00 

SM7338ZBIA03 glans wit MineralMarmo  € 68,00 

Tortu rechthoek plug met logo
t.b.v. van TUVALU wastafel 3.0

Tortu afvoerset
t.b.v. van TUVALU wastafel 3.0

art. nr. kleur prijs

EACC579 chroom  € 25,00 

56
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chroom CH1 € 114,00

PVD kleuren PBB3, PBC3, PBG3, PBS3 € 310,00

TUV44000 Tuvalu design bekersifon 

chroom CH1 €   60,00

PVD kleuren PBB3, PBC3, PBG3, PBS3 €   185,00

TUV88500 Tuvalu hoekstopkraan
rond met filter

6160

mm

mm

chroom

CH1
chroom

PBB3
geborsteld messing

PBC3
geborsteld koper

PBG3
geborsteld zwart

PBS3
geborsteld staal

chroom

CH1
chroom

PBB3
geborsteld messing

PBC3
geborsteld koper

PBG3
geborsteld zwart

PBS3
geborsteld staal



keramiek
Schoonmaken met een vochtige, niet-schurende doek of spons met neutrale poetsmiddelen. Na het 

schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische oplosmiddelen gebruiken.

het reinigen van mat gekleurd keramiek
Mat gekleurd keramisch sanitair is gemaakt van een zeer slijtvast, waterdicht en duurzaam materiaal. 

Ondanks het feit dat er een zeer laag niveau van absorptie van vlekken is, vereist mat sanitair een andere 

behandeling dan geglazuurd keramiek. Het blijft nog steeds onderhoudsvriendelijk om schoon te 

maken zonder extreme voorzichtigheid of speciale aandacht. De enige voorzorgsmaatregel betreft het 

gebruik van agressieve reinigingsmiddelen welke nadrukkelijk dient te worden vermeden. Dit omdat ze 

de neiging hebben om de oppervlakken glanzend of poreus te maken. Om het oorspronkelijke, mooie, 

uitstraling van uw matte keramische sanitair voor een lange tijd te behouden en te voorkomen dat ze 

lelijk of dof worden, raadt Tortu u aan om reinigingsmiddelen zonder oppervlakte actieve stoffen, 

citroenzuur of andere ontkalkingsstoffen te gebruiken.

schoonmaak en onderhoud

Cristalplant
De verzorging van dit product is snel en eenvoudig. Dagelijks volstaat een gemakkelijke en snelle 

reiniging d.m.v. water en een mild schoonmaakmiddel. Om het meeste vuil en vlekken van het 

oppervlak te verwijderen raden wij het gebruik van mild schurende zeep aan zoals CIF-gel en een 

vochtige doek of een niet-schurende spons.

Zijn er krassen of vlekken ontstaan aan de oppervlakte van het bad dan kunt u dit zelf weer in de 

oorspronkelijke schoonheid herstellen. Kleine beschadigingen kunnen namelijk eenvoudig met een 

spons verwijderd worden. Gebruik hierbij de Scotch Brite© of een ander fijn schurende spons. Gebruik 

geen staalwol. Wrijf met zachte druk het beschadigde deel naar beneden. Als de beschadiging nog 

steeds zichtbaar is, wrijf opnieuw met zachte druk met zeer fijn schuurpapier. Hoewel dit product 

hittebestendig is, dient u het niet in aanraking te laten komen met brandende of hete objecten. Giet ook 

geen kokende of hete vloeistoffen op het oppervlak. Gebruik géén agressieve chemische oplosmiddelen 

zoals aceton trichloorethyleen en andere oplosmiddelen. Make-up, haarverf en sommige badproducten 

kunnen kleurstoffen afgeven en we raden dan ook aan ervoor te zorgen dat deze niet in contact komen 

met de oppervlakte.

Ocritech | MineralSolid 
De verzorging van deze producten is snel en eenvoudig. Dagelijks volstaat een gemakkelijke en 

snelle reiniging d.m.v. water en een mild schoonmaakmiddel. Om het meeste vuil en vlekken van het 

oppervlak te verwijderen raden wij het gebruik van mild schurende zeep aan zoals CIF-gel en een 

vochtige doek of een niet-schurende spons.

Zijn er krassen of vlekken ontstaan aan de oppervlakte van het bad dan kunt u dit zelf weer in de 

oorspronkelijke schoonheid herstellen. Kleine beschadigingen kunnen namelijk eenvoudig met een 

spons verwijderd worden. Gebruik hierbij de Scotch Brite of een ander fijn schurende spons. Gebruik 

geen staalwol. Wrijf met zachte druk het beschadigde deel naar beneden. Als de beschadiging nog 

steeds zichtbaar is, wrijf opnieuw met zachte druk met zeer fijn schuurpapier. Hoewel dit product 

hittebestendig is, dient u het niet in aanraking te laten komen met brandende of hete objecten. Giet ook 

geen kokende of hete vloeistoffen op het oppervlak. Gebruik géén agressieve chemische oplosmiddelen 

zoals aceton trichloorethyleen en andere oplosmiddelen. Make-up, haarverf en sommige badproducten 

kunnen kleurstoffen afgeven en we raden dan ook aan ervoor te zorgen dat deze niet in contact komen 

met de oppervlakte.

MineralMarmo
Schoonmaken met een vochtige zachte doek of een niet-schurende spons en neutrale, niet schurende 

producten die zepen of andere oppervlakte-actieve stoffen bevatten.

Na afloop het oppervlak grondig afspoelen. Gebruik géén schurende, bijtende chemische middelen 

zoals aceton, trichlooretheen of andere oplosmiddelen. Hoewel dit product hittebestendig is, dient u 

het niet in aanraking te laten komen met brandende of hete objecten. Giet ook geen kokende of hete 

vloeistoffen op het oppervlak. Cosmetische producten ,haarverf en sommige badproducten kunnen 

kleurstoffen vrijgeven, dus raden wij aan om contact ervan met dit materiaal te vermijden.
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