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Uitsluitend gerenommeerde merken 
worden exclusief door Windsor Bathrooms 
naar Nederland gehaald en van hieruit 
over geheel Europa verspreid. Steeds meer 
mensen grijpen terug naar de klassieke oud 
Engelse stijl om hun woning in te richten. 
Landelijk, is Victoriaans, onwaarschijnlijk 
populair.
 
Ook op het gebied van badkamerinrichting 
zet deze trend zich voort.  Met de typisch 
Britse, vergulde kranen en baden op poten, 
waant men zich een echte Lord of Madam.

Uitgebreid baden is een traditie die reeds 
stamt uit de tijd van de Romeinen. In weel-
derige badhuizen, omringd door gouden 
baden, marmeren vloeren, zuilen en pilaren 
lieten de Romeinen zich verwennen. 
Uiteraard was dit slechts weggelegd voor 
de welgestelde.

Ware verwennerij
Tegenwoordig kan praktisch éénieder zich 
de luxe van een badkamer permitteren en 
als het even kan laten wij ons ook omrin-
gen door weelde. Wie weelde zegt, zegt 

Engeland. Geen enkel land straalt met zijn 
typische, 
adellijke stijl, zoveel charme en weelde uit.  
Vandaar dat de Victoriaanse stijl ook in de 
badkamer meer en meer wordt toegepast. 
“Baden in Engelse stijl is een ware verwen-
nerij voor uzelf”.

Onze traditionele en landelijke 
badkamercollecties stammen uit het 
Victoriaanse tijdperk en worden groten-
deels met de hand afgewerkt.  Al het Engel-
se badkamer sanitair, meubilair, kranen en 
accessoires voldoen stuk voor stuk aan de 
hoogste kwaliteitseisen en garanderen een 
lange levensduur. 

Baden in engelse stijl

The eye-catching designs of today’s stylish 
bathrooms have come a long way from 
their humble origins. Whilst the Romans 
brought plumbing to these islands many 
centuries ago, such knowledge departed 
with the legions and the aqueducts and 
bath- houses fell into disrepair, their secrets 
forgotten. 

It was until 1596 that the first lavatory 
with working parts and flushing water was 
invented bySir John Harrington, the godson 
of Queen Elizabeth I. This astonishing new 
device, not surprisingly, was only available 
to royalty and the highest court circles. It 
was until the 18th century that baths as we 
might recognize them today arrived on the 
scene. 

They evolved as little ornate buildings with 
cozy fire placed rooms and were built in 
the grounds of large mansions, depending 
on nearby rivers or springs for their water 
source. In 1848, to meet the demands of 
the Victorian age and the rapid chances 
taking place in society, a new public health 
act was passed making it obligatory for a 
fixed sanitary arrangement of some kind-
ash pit, a privy or a water closet-to be fitted 
in every dwelling house.

Surprisingly the lavatories of today have 
changed neither workings nor format and it 
is thanks to the creativity of the pioneering 
figures that we now have our modern and 
convenient luxury bathroom. 

History of the British Bathroom

In the finest traditions of British manufac-
turing, the suppliers of Windsor Bathrooms 
combine a subtle blend of space age tech-
nology and traditional craftsmanship, to 
create a final product which benefits from 
the best of both worlds. As it evolves from 
raw material to luxury bathroom accessory, 
no effort is spared in giving every product 
the closest attention. 

Your bathroom mixer and shower valve 
started out as molten brass poured into 
a die or mold.  Within seconds the brass 
cools forming the desired outer shape and 
integral waterway. 

At the finishing stage the deft hand of 
craftsmanship plays an equally important 
role. 

Every component is hand polished to 
ensure the highest degree of surface finish.  
Together with the most acute level of 
attention to detail that goes into the hand 
polishing, 
the factory has a plating production line 
where quality control staff check every 
component before it reaches the producti-
on line, and finally your bathroom.

Brassware

Alle prijzen zijn ex btw.
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History of the British Bathroom

Windsor Bathrooms biedt hoogwaardige producten in een breed assortiment 
tegen een realistische prijs, met specifiek oog voor detail in elke productlijn.

De 2016 collectie is enorm uitgebreid, dit om de tevredenheid van onze klanten 
nog beter voorop te kunnen stellen. Ook hebben we geluisterd naar de vragen en 
wensen en hebben hier op ingespeeld. Een breder en gevarieerder aanbod zowel 
binnen het traditionele als het tijdloze aanbod.

Onderscheiding is van belang, daarom worden onze meubelen in eigen werkplaats 
vervaardigd uit massief veredelde houtsoorten. Deze worden afgewerkt met 
hoogwaardig hang- en sluitwerk. Dit geeft onze meubel-collectie kwalitatief een 
zeer hoog niveau. In tegenstelling tot andere aanbieders.

Naast complete suites tegen scherpe prijzen, biedt Windsor Bathrooms ook 
een ruim programma aan douches, wastafels, meubelen, baden, accessoires en 
toebehoren.
 
Zowel nostalgische- als art-deco designs zijn vertegenwoordigd. Alle in deze suites 
getoonde producten zijn ook los verkrijgbaar. Zo kunt u uw eigen droombadkamer 
samenstellen. Ons ontwerpteam wil u hier graag bij van dienst zijn. Tevens hebben 
wij een geselecteerd dealernetwerk waarvan een ieder zeer bedreven is in het 
ontwerpen en realiseren van uw droombadkamer.

Ook is het mogelijk om in overleg met onze ontwerpers en stylisten, uw eigen 
badkamermeubel te ontwerpen. Deze kunnen worden uitgevoerd in diverse 
houtsoorten zoals massief eiken, beuken of berkenhout in de finish naar wens.  
Tevens is er een diversiteit aan deurknoppen en grepen. Ook keukens behoren tot 
de mogelijkheden.
      
Om een goede impressie te verkrijgen van het bovengenoemde, adviseren wij u 
te informeren naar uw  dichtstbijzijnde dealer. Ook kunt u in overleg een afspraak 
maken voor een bezoek aan onze
1500 m2 grote flagstore showroom te Leeuwarden.

Referenties- gerealiseerde projecten

Onze materialen zijn onder andere recent verwerkt in het Amstelhotel te Amster-
dam, hotel
De Orangerie te Brugge, van Benstorff Schiermonnikoog, Fairmont Hotel Vier 
Jahreszeiten te Hamburg, Kasteel Landgoed De Engelenburg te Brummen, de 
Posthoorn Monnikedam, landgoed de heerlijkheid te Loenen, Pulitzer hotel Am-
sterdam.

Ook in scheepsinterieuren van door o.a. Royal Huisman Shipyards, Hakvoort 
Shipyards en Van Lent worden onze materialen verwerkt. Dat de Landelijk Engelse 
badkamers zo populair zijn, maakt dat zowat alles in de badkamer in deze stijl te 
vinden is.

Baden in engelse stijl

Hoofdkantoor: Distributie, Leeuwarden•Nederland

Kantoor / Groothandel
Edisonstraat 16a 8912 AW

Leeuwarden, Nederland

+31 (0)58 216 50 70

+31 (0)58 216 36 51

+31 (0)6 51989246 

info@windsorbathrooms.nl

www.windsorbathrooms.nl

Flagstore 
Showroom

1500m2

Toutenburgstraat 2 
8912 AG Leeuwarden, 

Nederland

Openingstijden:
donderdag 10.30 - 17.00
vrijdag 10.30 - 17.00
zaterdag 10.30 - 17.00

 
Bezoek buiten openingstijden 

telefonisch bespreekbaar.

TEL.: +31 (0)651989246
TEL.: +31 (0)582165070
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Voor uw handgemaakte keuken 
op maat, kijkt u op

thehouseofwindsor.nl
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Windsor Masterpieces 
Badkamermeubelen

Windsor-line
De Windsor-Line binnen ons assortiment staat voor top kwaliteit. De 
meubels worden vervaardigd van massief hoogwaardig 
houtsoorten wat terug komt in de kwaliteit en levensduur van 
het meubel.

Daarnaast worden de meubels uitgevoerd met het Blum scharnier 
met het CLIP top systeem.
De extra grote openingshoek van de scharnier zorgt voor een 
comfortabele bereikbaarheid van de kastinhoud.

Eindeloos verstelgemak van scharnier en montageplaat, montage 
en demontage zonder gereedschap, zeer veel mogelijkheden van 
toepassing en vooral mooi en tijdloos design positioneren CLIP top 
scharnieren boven de scharnieren van andere merken.  
 

 

CLIP top Scharnieren sluiten, in samenwerking met 
BLUMOTION, zelfs deuren die met kracht worden dichtgegooid, 
zacht en geruisloos. Ons nieuwe model scharnier
heeft geïntegreerde demping zodat u de deurdemper niet hoeft 
toe te passen.

Ook worden de meubels van de Windsor -Line met de hand 
geschilderd door onze meesterschilder waardoor er een mooie 
diepe kleurdekking verkregen wordt. Ook kan het meubel in elke 
des gewenste kleur naar uw kleur worden geschilderd.

Tevens biedt de Windsor-Line de mogelijkheid om maatwerk 
te leveren waardoor u altijd een passend meubel heeft voor uw 
badkamer. Natuurlijk kunnen wij het meubel bij u inmeten en u 
voorzien van advies.

RAL Kleuren in metallic /   effect zijn niet mogelijk!
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1903 
Windsor & Co.Badmeubelen Masterpieces

nancy 
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 lades en een hardstenen 

blad met 1 ovale onderbouw waskom. 900 x 550 x 900 mm 

nancWR Wit/Ral 9010 Nancy € 2695
nancRK  Ral kleur Nancy € 2830
nancGE  Glad Eiken Nancy € 3100
nancOG  Oud/Gerookt Eiken Nancy € 3234
nancRE  Ruw Eiken Nancy € 3234

michigan 
Dit klassieke badmeubel (wandmodel) is van massief berkenhout en heeft 2 deuren en een  

hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. Ook verkrijgbaar met 1 onderbouwkom.

1200 x 550 x 600 mm 

mich01WR Wit/Ral 9010  Michigan € 2795
mich01RK Ral kleur Michigan € 2935
mich01GE  Glad Eiken Michigan    € 3215
mich01OG  Oud/Gerookt Eiken Michigan     € 3354
mich01EK Ruw Eiken Michigan    € 3354

nancy L
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 lades en een hardstenen blad 

met 2 ovale onderbouw waskommen. Ook verkrijgbaar met 1 onderbouwkom. 1200 x 550 x 

900 mm

nancLWR Wit/Ral 9010  Nancy L      € 3250
nancLRK  Ral kleur Nancy L   € 3413
nancLGE Glad Eiken Nancy L     € 3738
nancLOG Oud/Gerookt Eiken Nancy L      € 3900
nancLRE Ruw Eiken Nancy L      € 3900

nancy XL
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 4 lades en een hardstenen blad 

met 2 ovale onderbouw waskommen. 1600 x 550 x 900 mm

nancXLWR  Wit/Ral 9010  Nancy XL       € 3950
nancXLRK Ral kleur Nancy XL   € 4148
nancXLGE  Glad Eiken Nancy XL      € 4543
nancXLOG  Oud/Gerookt Eiken Nancy XL      € 4740
nancXLRE  Ruw Eiken Nancy XL       € 4740

Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.
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Windsor & Co.Badmeubelen Masterpieces

lyon
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 deuren, 3 lades en een hardstenen blad met 2 

ovale onderbouw waskommen. 1600 x 550 x 900 mm 

lyonWR Wit/Ral 9010  Lyon  € 3995
lyonRK Ral kleur Lyon  € 4089
lyonGE Glad Eiken Lyon  € 4479
lyonOG Oud/Gerookt Eiken Lyon  € 4674
lyonRE Ruw Eiken Lyon  € 4674

toulouse
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 deuren en een 

hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 1200 x 550 x 900 mm

toulWR Wit/Ral 9010  Toulouse      € 2695
toulRK Ral kleur Toulouse     € 2830
toulGE Glad Eiken Toulouse      € 3100
toulOG Oud/Gerookt Eiken Toulouse      € 3234
toulRE Ruw Eiken Toulouse      € 3234

Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

marseile petite
Dit klassiek badmeubel is van  massief berkenhout en heeft 3 deuren en een hard-

stenen blad met 1 ovale onderbouw waskom. 1080 x 595 x 920 mm

marpWR Wit/Ral 9010  Marseille Petite € 4598
marpRK Ral kleur Marseille Petite € 4828
marpGE Glad Eiken Marseille Petite € 5288
marpOG Oud/Gerookt Eiken Marseille Petite € 5518
marpRE Ruw Eiken Marseille Petite € 5518

marseile
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 4 deuren en een hardstenen blad met 2 ovale 

onderbouw waskommen. 1600 x 595 x 920 mm

marsWR Wit/Ral 9010 Marseille € 4998
marsRK Ral kleur Marseille € 5248
marsGE Glad Eiken Marseille € 5748
marsOG Oud/Gerookt Eiken Marseille € 5998
marsRE Ruw Eiken Marseille € 5998
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Windsor & Co.Badmeubelen Masterpieces

ebel petite
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en 

heeft 1 lade en 1 legplank en een hardstenen blad met 

1 ovale onderbouw waskom. 900 x 550 x 900 mm

ebepWR Wit/Ral 9010  Ebel Petite € 3250
ebepRK Ral kleur Ebel Petite € 3413
ebepGE Glad Eiken Ebel Petite € 3738
ebepOG Oud/Gerookt Eiken Ebel Petite € 3900
ebepRE Ruw Eiken Ebel Petite € 3900

ebel
meubel van massief berkenhout 2 lades, 2 ovale

onderbouw waskommen met hardstenen blad

1600 x 550 x 900 mm

ebelWR Wit/Ral 9010  Ebel € 3995
ebelRK  Ral kleur Ebel € 4195
ebelGE  Glad Eiken Ebel € 4595
ebelOG  Oud/Gerookt Eiken Ebel € 4794
ebelRE  Ruw Eiken Ebel € 4794
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Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

baldwin
Dit klassiek toiletmeubel is van massief berkenhout en heeft 1 deur 
en een hardstenen inbouwwastafel. 410 x 260 x 920 mm
baldWR Wit/Ral 9010  Baldwin € 1298
baldRK Ral kleur Baldwin € 1345
baldGE Glad Eiken Baldwin € 1378
baldOG Oud/Gerookt Eiken Baldwin € 1438
baldRE Ruw Eiken Baldwin € 1438

newport
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en 
heeft 1 deur en een keramische wastafel. 635 x 460 x 920 mm
newpWR Wit/Ral 9010  Newport € 1695
newpRK Ral kleur Newport € 1780
newpGE Glad Eiken Newport € 1949
newpOG Oud/Gerookt Eiken Newport € 2034
newpRE Ruw Eiken Newport € 2034

westport
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en 
heeft 2 lades en een keramische wastafel. 635 x 485 x 920 mm
westWR Wit/Ral 9010 Westport € 1795
westRK Ral kleur Westport € 1885
westGE Glad Eiken Westport € 2064
westOG Oud/Gerookt Eiken Westport € 2154
westRE Ruw Eiken Westport € 2154

norton
Dit klassiek badmeubel (wandmodel) is van massief berkenhout en 
heeft 1 deur en een keramische wastafel. 635 x 485 x 530 mm  
nortWR Wit/Ral 9010  Norton € 1695
nortRK Ral kleur Norton € 1780
nortGE Glad Eiken Norton € 1949
nortOG Oud/Gerookt Eiken Norton € 2034
nortRE Ruw Eiken Norton € 2034

LET OP! meubelen worden geleverd zonder kraan.

Badmeubelen Masterpieces
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Windsor & Co.Badmeubelen Windsor Nieuw

la chapelle plus
Dit klassieke badmeubel is van massief berken- of eikenhout met 

keramische opbouw wastafel, in 1 of 3 gats uitvoering. uitgevoerd met 

bodemplaat.

1500 x 550 x 920 mm

 lachapWR Wit/Ral 9010  La Chapelle P              € 3198
lachapRK Ral kleur La Chapelle P € 3248
lachapGE Glad Eiken La Chapelle P € 3498
lachapOG Oud/Gerookt Eiken La Chapelle P € 3598
lachapRE Ruw Eiken La Chapelle P € 3648

Ook verkrijgbaar in diverse maten met natuurstenenblad, 90 cm, 120 cm, 140 cm en 160 cm. 



13

1903 
Windsor & Co.

bretagne L
Dit klassiek badmeubel is van massief eikenhout en 

heeft 2 lades en een hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 

1200 x 550 x 900 mm

bretLWR Wit/Ral 9010  Bretange € 3250
bretLRK Ral kleur Bretange € 3413
bretLGE Glad Eiken Bretange € 3738
bretLOG Oud/Gerookt Eiken Bretange € 3900
bretLRE Ruw Eiken Bretange € 3900

michigan Oak 
Dit klassiek badmeubel (wandmodel) is van massief eikenhout en 

heeft 2 deuren en een hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 

1200 x 550 x 600 mm

michMERE Ruw Eiken Michigan  € 3354

normandie
Dit klassiek badmeubel is van eikenhout en heeft 2 deuren, 3 lades en een 

hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 1600 x 550 x 900 mm

normWR Wit/Ral 9010  Normandie  € 3895
normRK Ral kleur Normandie  € 4089
normGE Glad Eiken Normandie  € 4480
normOG Oud/Gerookt Eiken Normandie  € 4675
normRE Ruw Eiken Normandie  € 4675

LET OP! meubelen worden geleverd zonder kraan.

Badmeubelen Masterpieces Oak
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LET OP! meubelen worden geleverd zonder kraan.

Kolomkasten

foster wand montage
Deze klassieke kolomkast is van massief hout en 
heeft een deur en 2 legplanken.

valence
Deze klassieke kolomkast is van massief berkenhout en 

heeft boven een glazen deur en onder een houten deur.

400 x 400 x 2030 mm

valeWR Wit/Ral 9010  Valence  € 1695
valeRK  Ral kleur Valence € 1748
valeGE  Glad Eiken Valence € 1885
valeOG  Oud/Gerookt Eiken Valence € 1945
valeRE  Ruw Eiken Valence € 1995

fostWR Wit/Ral 9010  foster  
fostRK Ral kleur foster 
fostGE Glad Eiken foster  
fostOG Oud/Gerookt Eiken foster  
fostRE Ruw Eiken foster

S
840x 400 x 400 

€ 875
€ 895
 € 965
€ 998

€ 1048

quehWR Wita/Ral 9010  queens-high  
quehRK Ral kleur queens-high 
quehGE Glad Eiken queens-high  
quehOG Oud/Gerookt Eiken queens-high  
quehRE Ruw Eiken queens-high

S
400 x 400 x 1200 

 € 1095
€ 1149
€ 1295
€ 1314
€ 1314

queens
houten wand kolom kast met deur  en 3 legplanken

400 x 400 x 1200 mm
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Badmeubelen Windsor Masterpieces

Omdat bij kwaliteit het detail van een product 
voorop staat, worden alle meubels met de 
hand vervaardigd uit massief, veredelde 
houtsoorten. De details in vorm en een kwalitatief 
hoogwaardige uitstraling benadrukken de passie 
en vakmanschap van onze ontwerpers. 
 
Niet alleen detail, maar ook kleur is van belang. 
Continental Bathrooms streeft naar een perfecte 
aansluiting van sfeer en stijl als het gaat om 
het  combineren van verschillende producten. 
De meubelen van de verschillende series zijn 
uitgevoerd in strakke en stijlvolle kleuren. Ons 
ontwerpteam is er op ingesteld om eenvoud in 
kleur toch sfeervol en sterk te maken. 

Voor het oog

Attributen zoals sierlijsten en ornamenten werken 
samen om functionaliteit ook voor het oog 
aantrekkelijk te maken.  Men vraagt naar een kast 
met voldoende ruimte, maar verlangt naar een 
opslag mogelijkheid welk perfect opgaat in de stijl 
van de woning. Natuurlijk mag ook de badkamer 
niet achterblijven in vormgeving en leefbaarheid. 
Dit wordt  binnen het team gezien als een 
prioriteit. 

Bewerken tot klasse

Ontwerpen is een vak, uitwerken tot een 
meesterwerk is een passie. In onze werkplaats 
wordt niet alleen een vak  uitgeoefend, een ieder 
werkt hier aan een persoonlijke kwaliteit. Hierbij 
komen niet alleen de ontwerpen en kleuren aan te 
pas, losse onderdelen zijn ook erg belangrijk. 

Mensen houden van keuzes, daarom staan onze 
mensen voor u klaar als het gaat om persoonlijke 
wensen. Van invloeden uit het buitenland tot 
materiaal keuzes, details als grepen en knoppen. 
Laat u fantasie de vrije loop en laat u inspireren 
om samen met ons team een droommeubel te 
creëren.

Lever uw ontwerp aan en wij zullen u een passend 
voorstel doen.

   

Uw ontwerp op maat

Met vriendelijke groet,
Lammert van der Vegt

Windsor ontwerpteam





Continental Massief houten 
Badkamermeubelen

Continental-line
De Continental-Line binnen ons assortiment staat net als de 
Windsor Line voor top kwaliteit. Ook deze meubels worden 
vervaardigd van massieve hoogwaardig houtsoorten. Ook zijn onze 
binnenlades altijd van massief berken hout in tegenstellling tot de 
standaard aluminium lades zoals standaard word gebruikt.

Daarnaast worden de meubels uitgevoerd met het standaard Blum 
scharnier. De extra grote openingshoek van het Blum Scharnier 
zorgt voor een comfortabele bereikbaarheid van de kastinhoud. 
Eindeloos verstelgemak van scharnier en montageplaat, montage 
en demontage zonder gereedschap. 

 
De meubels van de Continental -Line worden van binnen en buiten 
gespoten. Dit geeft een strakke afwerking  aan uw meubel en het 
is mogelijk dit meubel in meerdere kleuren te verkrijgen.

De Continental-Line worden geleverd volgens het programma wat 
in deze brochure/prijslijst vermeld staat ook kan er tegen meer 
prijs het meubel worden aangepast naar uw wens. Informeer voor 
de prijs.

RAL Kleuren in metallic /parelmoer effect zijn niet mogelijk!

 bridgeport
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en heeft 4 lades, 3 
open vakken en een hardstenen blad met 2 ovale onderbouw 
waskommen. 1600 x 550 x 920 mm

XL
1600 x 550 x 920

€ 3195
€ 3354
€ 3674
€ 3834
€ 3834

bridWR Wit/Ral 9010  bridgeport  
bridRK Ral kleur bridgeport 
bridGE Glad Eiken bridgeport  
bridOG Oud/Gerookt Eiken bridgeport  
bridRE Ruw Eiken bridgeport
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porter
Ladelijk gebogen badkamermeubel van massief hout. Uitgevoerd met 

vier lades, twee deuren en een natuurstenen blad met twee onderbouw 

waskommen.

1600 x 570 x 920 mm 

1600 x 570 x 920 mm 

port4LWR Wit/Ral 9010  porter4L € 4295 

porter
Ladelijk gebogen badkamermeubel van massief hout. Uitgevoerd 

met twee lades, twee deuren en een natuurstenen blad met twee 

onderbouw waskommen.

1600 x 550 x 920 mm 

port2LWR Wit/Ral 9010  porter2L           € 4195

Badmeubelen 



19

1903 
Windsor & Co.

farmhouse
Dit landelijke badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 deuren, 3 laden 

in het midden met blum geleiding en een hardstenen blad met 2 porseleien 

onderbouw waskommen. Natuurstenenblad kan met een strakke of klassieke 

afwerking geleverd worden.

1600 x 550 x 920 mm 

farmWR Wit/Ral 9010  farmhouse € 3395 

porter
Landelijk gebogen badkamermeubel van massief hout.

Uitgevoerd met vier deuren, een natuurstenen blad en twee 

onderbouw waskommen.

1600 x 570 x 920 mm 

port2DWR Wit/Ral 9010     port2D      € 3995 

Badmeubelen Continental-Line
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roksWR Wit/Ral 9010  rocksdale
roksRK Ral kleur rocksdale 
roksGE Glad Eiken rocksdale 
roksOG Oud/Gerookt Eiken rocksdale 
roksRE Ruw Eiken rocksdale

newaWR Wit/Ral 9010  newark
newaRK Ral kleur newark
newaGE Glad Eiken newark
newaOG Oud/Gerookt Eiken newark
newaRE Ruw Eiken newark

newLWR Wit/Ral 9010  newark L
newLRK Ral kleur newark L
newLGE Glad Eiken newark L
newLOG Oud/Gerookt Eiken newark L
newLRE Ruw Eiken newark L

Optioneel: 
Ook met bovenlade te 

verkrijgen. Meerprijs € 298

Optioneel: 
Ook met bovenlade te 
verkrijgen. Meerprijs € 298

Badmeubelen Continental-Line

S
1000 x 450 x 920 mm

€ 1995
€ 2095
€ 2295
€ 2395
€ 2395

L
1200 x 450 x 920 mm

€ 2195
€ 2305
€ 2525
€ 2635
€ 2635

 XL
1400 x 450 x 920 mm

€ 2495
€ 2620
€ 2869
€ 2995
€ 2995

roksdale
Dit klassiek open badmeubel is van massief hout en heeft 1 lade en een keramische
 opbouw wastafel. Verkrijgbare afmetingen zijn hier onder te zien

newark
Dit klassiek open badmeubel is van massief hout en heeft 1 lade en een keramische 
opbouw wastafel. Verkrijgbare afmetingen zijn hier onder te zien

S
1000 x 450 x 920 mm

€ 1995
€ 2095
€ 2295
€ 2395
€ 2395

L
1200 x 450 x 920 mm

€ 2295
€ 2305
€ 2525
€ 2635
€ 2635

 XL
1400 x 450 x 920 mm

€ 2595
€ 2620
€ 2869
€ 2995
€ 2995

newark L
Dit klassiek open badmeubel is van massief hout en heeft 2 lades en een keramische 
opbouw wastafel. Verkrijgbare afmetingen zijn hier onder te zien

S
1000 x 450 x 920 mm

€ 2295
€ 2395
€ 2895
€ 2690
€ 2690

L
1200 x 450 x 920 mm

€ 2493
€ 2599
€ 2825
€ 2930
€ 2930

 XL
1400 x 450 x 920 mm

€ 2795
€ 2918
€ 3167
€ 3292
€ 3292

LET OP! meubelen worden geleverd zonder kraan.
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Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

Ook leverbaar in 1 kom uitvoering
Ook leverbaar in 1 kom uitvoering

portland
massief houten open badkamermeubel met blende, 1 lade, 
natuurstenen blad met keramische onderbouw kom

porWR Wit/Ral 9010  portland  
porRK Ral kleur portland 
porGE Glad Eiken portland  
porOG Oud/Gerookt Eiken portland  
porRE Ruw Eiken portland

S
900 x 550 x 920

€ 1895
€ 1945
€ 2064
€ 2154
€ 2154

L
  1200 x 550 x 920

€ 2295
€ 2345
€ 2524
€ 2634
€ 2634

XL
1600 x 550 x 920

€ 2495
€ 2620
€ 2870
€ 2995
€ 2995

jersey
massief houten open badkamermeubel met blende, 1 lade, natuurstenen 
blad en 2 keramische onderbouw kommen

jersWR Wit/Ral 9010  jersey  
jersRK Ral kleur jersey 
jersGE Glad Eiken jersey  
jersOG Oud/Gerookt Eiken jersey  
jersRE Ruw Eiken jersey

S
900 x 550 x 920

€ 1895
€ 1945
€ 2064
€ 2154
€ 2154

L
  1200 x 550 x 920

€ 2295
€ 2345
€ 2524
€ 2634
€ 2634

XL
1600 x 550 x 920

€ 2495
€ 2620
€ 2870
€ 2995
€ 2995

1200 mm 
1200 mm 

wilton
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en heeft 1 deur, 3 lades en een kerami-
sche opbouw wastafel.

queens
Dit klassiek badmeubel is van massief hout en heeft 2 deuren en een keramische 
opbouwwastafel.

wiltWR Wit/Ral 9010  wilton  
wiltRK Ral kleur wilton 
wiltGE Glad Eiken wilton  
wiltOG Oud/Gerookt Eiken wilton  
wiltRE Ruw Eiken wilton

S
 1000 x 550 x 920

€ 2395
€ 2514
€ 2754
€ 2874
€ 2874

queeWR Wit/Ral 9010  queens  
queeRK Ral kleur queens 
queeGE Glad Eiken queens  
queeOG Oud/Gerookt Eiken queens  
queeRE Ruw Eiken queens

S
1000 x 450 x 920 

€ 1995
€ 2095
€ 2295
€ 2395
€ 2395

L
  1200 x 450 x 920 

€ 2195
€ 2305
€ 2525
€ 2635
€ 2635

XL
1400 x 450 x 920

€ 2495
€ 2620
€ 2869
€ 2995
€ 2995
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fairfield
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en heeft 2 deuren en 
een marmer carrara blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 
1200 x 550 x 920 mm

Badmeubelen Continental-Line

Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

fairWR Wit/Ral 9010  fairfield  
fairRK Ral kleur fairfield 
fairGE Glad Eiken fairfield  
fairOG Oud/Gerookt Eiken fairfield  
fairRE Ruw Eiken fairfield

1200 x 550 x 920 
€ 2295
€ 2409
€ 2639
€ 2754 
€ 2754

paterWR Wit/Ral 9010  paterson  
paterRK Ral kleur paterson 
paterGE Glad Eiken paterson  
paterOG Oud/Gerookt Eiken paterson  
paterRE Ruw Eiken paterson

900 x 450 x 920
€ 2295
€ 2409
€ 2639
€ 2754
€ 2754

paterson
massief houten badkamermeubel met 2 laden, en natuurstenen blad met 
keramische onderbouw waskom
900 x 550 x 920 mm
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Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

cromwell
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en
 heeft 2 lades en een hardstenen blad met 2 
ovale onderbouw waskommen

cromWR Wit/Ral 9010  cromwell  
cromRK Ral kleur cromwell 
cromGE Glad Eiken cromwell  
cromOG Oud/Gerookt Eiken cromwell  
cromRE Ruw Eiken cromwell

1200 x 550 x 920 
€ 2695
€ 2829
€ 3099
€ 3234
€ 3234

L
 1200 x 550 x 920 

€ 2895
€ 3039
€ 3329
€ 3474
€ 3474

charWR Wit/Ral 9010  carlingford  
charRK Ral kleur carlingford 
charGE Glad Eiken carlingford  
charOG Oud/Gerookt Eiken carlingford  
charRE Ruw Eiken carlingford

carlingford
massief houten badkamermeubel met 1 deur, 
1 legplank en 8 laden met natuurstenen blad
 met keramische onderbouw waskom 1200 x 550 x 
920 mm
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wells petite
Dit klassieke badmeubel is van massief hout, heeft 2 deuren en 
een hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 

Badmeubelen Continental-Line

litchfield
Dit klassiek badmeubel (wandhangend) is van massief hout en heeft 2 
lades en een hardstenen blad met 1 ovale onderbouw waskom. 

Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

bellport
Dit klassiek badmeubel (wandhangend) is van massief 
hout en heeft 4 lades en een hardstenen blad met 2 ovale
 onderbouw waskommen. 

wellWR Wit/Ral 9010  wells petite  
wellRK Ral kleur wells petite 
wellGE Glad Eiken wells petite  
wellOG Oud/Gerookt Eiken wells petite  
wellRE Ruw Eiken wells petite

L
1200 x 550 x 920 

€ 2395
€ 2514
€ 2754
€ 2874
€ 2874

litchWR Wit/Ral 9010  litchfield
litchRK Ral kleur litchfield
litchGE Glad Eiken litchfield
litchOG Oud/Gerookt Eiken litchfield
litchRE Ruw Eiken litchfield

S
900 x 550 x 500

€ 1895
€ 1989
€ 2179
€ 2274
€ 2274

bellWR Wit/Ral 9010  bellport  
bellRK Ral kleur bellport 
bellGE Glad Eiken bellport  
bellOG Oud/Gerookt Eiken bellport  
bellRE Ruw Eiken bellport

L
1200 x 550 x 500

€ 2595
€ 2645
€ 2869
€ 2994
€ 2994
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montreal 
Dit klassieke badmeubel (wandhangend) is van 
massief hout en heeft 2 deuren, 2 lades en een hardstenen 
blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 

wells
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en 
heeft 2 deuren, 3 lades en een hardstenen blad met 2 
ovale onderbouw waskommen.

LET OP! meubelen worden geleverd zonder kraan.

Badmeubelen Continental-Line

montWR Wit/Ral 9010  montreal  
montRK Ral kleur montreal 
montGE Glad Eiken montreal  
montOG Oud/Gerookt Eiken montreal  
montRE Ruw Eiken montreal

XL
1600 x 550 x 500

€ 2895
€ 2920
€ 3069
€ 3194
€ 3194

XL
1600 x 550 x 920 

€ 3195
€ 3354
€ 3674
€ 3834
€ 3834

wellxlWR Wit/Ral 9010  wells  
wellxlRK Ral kleur wells 
wellxlGE Glad Eiken wells  
wellxlOG Oud/Gerookt Eiken wells  
wellxlRE Ruw Eiken wells
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bridgewater
Dit klassiek badmeubel (wandhangend) is van massief 
hout en heeft 1 deur, 2 lades en een hardstenen blad met 1 
ovale onderbouw waskom.                             

burlington
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en heeft 1 deur, 
3 lades en een hardstenen blad met 1 ovale onderbouw 
waskom. 

bridWR Wit/Ral 9010  bridgewater  
bridRK Ral kleur bridgewater 
bridGE Glad Eiken bridgewater  
bridOG Oud/Gerookt Eiken bridgewater  
bridRE Ruw Eiken bridgewater

S
900 x 550 x500

€ 1995
€ 2094
€ 2294
€ 2394
€ 2394

burlWR Wit/Ral 9010  burlington  
burlRK Ral kleur burlington 
burlGE Glad Eiken burlington  
burlOG Oud/Gerookt Eiken burlington  
burlRE Ruw Eiken burlington

S
900 x 550 x 920

€ 2195
€ 2301
€ 2524
€ 2634
€ 2634
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LET OP! meubelen worden geleverd zonder kraan.

bayWR Wit/Ral 9010  bayport  
bayRK Ral kleur bayport 
bayGE Glad Eiken bayport  
bayOG Oud/Gerookt Eiken bayport  
bayRE Ruw Eiken bayport

statWR Wit/Ral 9010  statford  
statRK Ral kleur statford 
statGE Glad Eiken statford  
statOG Oud/Gerookt Eiken statford  
statRE Ruw Eiken statford

bayport
Deze klassieke opbouwspiegel is van massief hout en 
heeft 1 lade, 3 open vakken en LED verlichting.

statford
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en heeft 2 
deuren, 3 open vakken en een hardstenen blad met 2 
ovale onderbouw waskommen. XL

1550 x 1150
€ 1695
€ 1779
€ 1949
€ 2034
€ 2034

XL
1600 x 550 x 920

€ 2995
€ 3145
€ 3444
€ 3594
€ 3594
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calverton
Dit klassieke badmeubel (wandmodel) is van massief hout en 
heeft 2 deuren en een keramische opbouw wastafel. Mogelijk met 
1 of 2 waskommen.

Badmeubelen Continental-Line

abingdon
Dit klassieke badmeubel is van massief hout en heeft 2 
deuren, 3 open vakken en een hardstenen blad met 2 ovale 
onderbouw waskommen. 

fairingham
Dit klassiek badmeubel is van massief hout en heeft 4 deuren, 
open vakken en een hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen.

Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

XL
1600 x 550 x 920 

€ 2995
€ 3145
€ 3444
€ 3594
€ 3594

abinWR Wit/Ral 9010  abingdon  
abinRK Ral kleur abingdon 
abinGE Glad Eiken abingdon  
abinOG Oud/Gerookt Eiken abingdon  
abinRE Ruw Eiken abingdon

S
1000 x 450 x 940

€ 2695
€ 2829
€ 3099
€ 3234
€ 3234

L
  1200 x 450 x 940 

€ 2795
€ 2935
€ 3215
€ 3354
€ 3354

XL
1400 x 450 x 940

€ 2995
€ 3144
€ 3444
€ 3594
€ 3594

calvWR Wit/Ral 9010  calverton  
calvRK Ral kleur calverton 
calvGE Glad Eiken calverton  
calvOG Oud/Gerookt Eiken calverton  
calvRE Ruw Eiken calverton

fhamWR Wit/Ral 9010  fairingham  
fhamRK Ral kleur fairingham 
fhamGE Glad Eiken fairingham  
fhamOG Oud/Gerookt Eiken fairingham  
fhamRE Ruw Eiken fairingham

XL
1600 x 550 x 920 

€ 3195
€ 3354
€ 3674
€ 3834
€ 3834
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bretagne
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 lades en een hardstenen blad met 1 

ovale onderbouw waskom. 900 x 550 x 900 mm 

bretWR Wit/Ral 9010  Bretange € 2695
bretRK Ral kleur Bretange € 2830
bretGE Glad Eiken Bretange € 3100
bretOG Oud/Gerookt Eiken Bretange € 3234
bretRE Ruw Eiken Bretange € 3234

bretagne XL
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 4 lades en 

een hardstenen blad met 2 ovale onderbouw waskommen. 1600 x 550 x 900 mm

bretXLWR Wit/Ral 9010  Bretange € 3950
bretXLRK Ral kleur Bretange € 4148
bretXLGE Glad Eiken Bretange € 4543
bretXLOG Oud/Gerookt Eiken Bretange € 4740
bretXLRE Ruw Eiken Bretange € 4740

vandee
Dit klassiek badmeubel is van massief berkenhout en heeft 2 deuren en een hardstenen blad met 2 ovale 

onderbouw waskommen. 1200 x 550 x 900 mm

 vandWR Wit/Ral 9010  Vandee € 2548
vandRK Ral kleur Vandee € 2665
vandGE Glad Eiken Vandee € 2700
vandOG Oud/Gerookt Eiken Vandee € 2817
vandRE Ruw Eiken Vandee € 2817

somerset
Deze klassieke kolomkast is van massief hout, heeft een deur 
en 3 legplanken.

Vrijwel alle afgebeelde modellen zijn ook verkrijgbaar in 140 cm met dubbele onderbouwkom en 120 cm met 1 onderbouwkom ipv 2.

someWR Wit/Ral 9010  somerset  
someRK Ral kleur somerset 
someGE Glad Eiken somerset  
someOG Oud/Gerookt Eiken somerset  
someRE Ruw Eiken somerset

S
400 x 400 x 1200 

€ 995
€ 1044
€ 1144
€ 1213
€ 1213



30

1903 
Windsor & Co.

Natuurstenen blad (meubelen) los verkrijgbaar voor onderbouw kommen en ook 1400 met dubbel kom:

Hardstenenblad stompe
rand afwerking

Hardstenen blad papegaaienbek

Prijzen inclusief
onderbouwwastafels

900 x 550mm  1 kom € 598
1200 x 550mm  1 kom € 645
1200 x 550mm  2 kommen € 645
1400 x 500mm  2 kommen € 675
1600 x 550mm  2kommen € 698

Andere natuursteensoorten op 
aanvraag.

Andere natuurstenenbladen tegen meerprijs 
beschikbaar voor diverse meubelen. 

Vraag naar de mogelijkheden. 
Afwijkende maten alleen verkrijgbaar in stompe randafwerking.

Badmeubelen Continental-Line

elystan
Landelijk open badmeubel van massief hout, met twee blinde lades en een 

legplank.  Pinewood uitvoering. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

1600 x 550 x 920 mm 

elysPW pinewood  elystan € 1995 

eltham
Landelijk open badmeubel met gietijzeren onderstel en massief eiken

legplankgen en blad. White wash/antraciet uitvoering.

Dit meubel is leverbaar met de volgende opties:
1. natuurstenen blad met onderbouwkommen: € 2995
2. eiken blad met porceleinen inbouwwastafel: € 2995
3. eiken blad met natuurstenen opbouw wastafels zoals afgebeeld: € 3195
4. eiken blad met porceleinen opbouwwastafels: € 2995
5. los meuebel: € 2195
1800 x 550 x 920 mm 

elthPW Whitewash  eltham  
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Waltham
massief houten kleding houder

470 x 480 x 1130 mm
waltWR Wit/Ral 9010         Waltham  € 98

pembWR Wit/Ral 9010  pembroke  
pembRK Ral kleur pembroke 
pembGE Glad Eiken pembroke  
pembOG Oud/Gerookt Eiken pembroke  
pembRE Ruw Eiken pembroke

L
 730 x 390 x 2200 

€ 895
€ 939

 € 1029
 € 1074
 € 1074

pembroke
massief grenen kolomkast met glazen  deur en 
3 leg planken
730 x 390 x 2200 mm

pembWR Wit/Ral 9010  pembroke  
pembRK Ral kleur pembroke 
pembGE Glad Eiken pembroke  
pembOG Oud/Gerookt Eiken pembroke  
pembRE Ruw Eiken pembroke

S
 400 x 400 x 2200

€ 895
€ 939

 € 1029
 € 1074
 € 1074

pembroke
massief grenen kolomkast met glazen deur en 
3 leg planken
400 x 400 x 2200 mm

ruimtebesparende sifon
speciaal geschikt voor badmeubelen
€ 34,95

Badmeubelen Continental-Line
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Het is aan te bevelen om een speciale ruimte besparende sifon te bestellen

toevoegen afbeelding + prijs

Plain

Brenta glad eiken Brenta white

Scotty Scotty eiken

Deuropties

Houtopties

In zowel gelakt-zijdeglans als 
supermat leverbaar 

Ruw Eiken
geborsteld

White Wash 2 White Wash 2
geborsteld

White Wash 1 White Wash 1
gebosteld
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A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

Q R S T

U V W Y

Z A1 B1

Greepopties

Greepopties alleen leverbaar indien beschikbaar. Bel voor beschikbaarheid.
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S
    8 70 x 1150 x 200 

€ 995
€ 1095
€ 1194
€ 1245
€ 1298

bay9rWR Wit/Ral 9010  bayport90r  
bay9rRK Ral kleur bayport90r 
bay9rGE Glad Eiken bayport90r  
bay9rOG Oud/Gerookt Eiken bayport90r  
bay9rRE Ruw Eiken bayport90r

bay9lWR Wit/Ral 9010  bayport90l  
bay9lRK Ral kleur bayport90l 
bay9lGE Glad Eiken bayport90l  
bay9lOG Oud/Gerookt Eiken bayport90l  
bay9lRE Ruw Eiken bayport90l

bayport rechts 90cm
massief houten spiegelmeubel met lade en LED-verlichting
870 x 1150 x 200

bayport links 90cm
massief houten spiegelmeubel met lade en LED-verlichting
870 x 1150 x 200

S
    8 70 x 1150 x 200

€ 995
€ 1095
€ 1194
€ 1245
€ 1298

belleville
Deze klassieke spiegel met massief houten sierlijst  zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren en 
afmetingen.

aspen
Deze klassieke spiegel is van massief berkenhout en heeft een sierlijst met verlichting.

S
    8 70 x 950 x 160 

€ 595
€ 624
€ 684
€ 714
€ 714

L
1170 x 950 x 160 

€ 645
€ 677
€ 741
€ 774
€ 774

XL
1570 x 950 x 160

€ 695
€ 729
€ 799
€ 834
€ 834

bellWR Wit/Ral 9010  belleville  
bellRK Ral kleur belleville 
bellGE Glad Eiken belleville  
bellOG Oud/Gerookt Eiken belleville  
bellRE Ruw Eiken belleville

S
    8 70 x 950 x 160 

€ 695
€ 729
€ 799
€ 834
€ 834

L
1170x 950 x 160 

€ 795
€ 834
€ 914
€ 914
€ 954

XL
1570 x 950 x 160

€ 895
€ 939

€ 1029
€ 1074
€ 1074

aspeWR Wit/Ral 9010  aspen  
aspeRK Ral kleur aspen 
aspeGE Glad Eiken aspen  
aspeOG Oud/Gerookt Eiken aspen  
aspeRE Ruw Eiken aspen
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spencer
Deze klassieke spiegelkast is van massief hout en heeft 3 deuren en 2 legplanken. 
1600 x 820 x 160 mm  
spenWR Wit/Ral 9010  spencer € 1698
spenRK Ral kleur spencer € 1782
spenGE Glad Eiken spencer € 1952
spenOG Oud/Gerookt Eiken spencer € 2034
spenRE Ruw Eiken spencer € 2034  

webster
Deze klassieke spiegelkast is van massief hout en heeft 1 spiegeldeur met daarachter 
2 legplanken en 4 open vakken met legplanken. 900 x 820 x 160 mm
webWR Wit/Ral 9010  webster € 1298
webRK Ral kleur webster € 1362
webGE Glad Eiken webster € 1492
webOG Oud/Gerookt Eiken webster € 1557
webRE Ruw Eiken webster € 1557

william
Deze klassieke spiegelkast is van massief hout en heeft 2 spiegel, 4 open vakken en 3 
legplanken. 1600 x 820 x 160 mm
willWR Wit/Ral 9010  william € 1598
willRK Ral kleur william € 1677
willGE Glad Eiken william € 1837
willOG Oud/Gerookt Eiken william € 1917
willRE Ruw Eiken william € 1917 

smithfield
Deze klassieke spiegelkast is van massief hout en heeft 2 spiegeldeuren en 2 legplanken.  
1200 x 820 x 160 mm
smitWR Wit/Ral 9010  smithfield € 1398
smitRK Ral kleur smithfield € 1445
smitGE Glad Eiken smithfield € 1492
smitOG Oud/Gerookt Eiken smithfield € 1557
smitRE Ruw Eiken smithfield € 1557

Spiegelkasten Continental-Line
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Traditional Brassware

1903 

HandcraftedRand montage
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wastafelkraan
klassieke 3-gats wastafelkraan

WB1826C  Chroom € 612
WB1826N  Nikkel € 655
WB1826G  Goud € 778

bidetkraan
klassieke 1-gats bidetkraan

WB1825C  Chroom € 495
WB1825N  Nikkel € 527
WB1825G  Goud € 650

wastafelkraan
klassieke 3-gats   wastafelkraan 

muur montage met een aansluitmaat van 3/4” 

WB2100CHC  Chroom       € 895
WB2100CHN  Nikkel          € 1095
WB2100CHG  Goud          € 1347

fonteinkranen set
klassieke wastafelkranen in een set van warm

en koud met een aansluit maat van 1/2” 

WB1822C  Chroom  € 361
WB1822N Nikkel  € 386
WB1822G Goud  € 496

wastafelkraan
klassieke 1-gats wastafel kraan

WB1824C  Chroom  € 475
WB1824N  Nikkel € 514
WB1824G   Goud € 629 
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bad/douche mixer
klassieke bad/douche mixer met handset, houder en slang.

muur of badrand montage.

h/h badrand-montage 140 tot 220 mm met een aansluitmaat van 3/4” 

h/h muurmontage 190 mm met een aansluitmaat van 3/4”

wanduitvoering
WB1820WC  Chroom € 1296
WB1820WN  Nikkel € 1344
WB1820WG  Goud € 1440

badranduitvoering
WB1820C  Chroom € 1296
WB1820N  Nikkel € 1344
WB1820G  Goud € 1440

Badkranen met kruisgreep  

badkraan poten
klassieke vrijstaande badkraan poten met een aansluitmaat 

van 3/4”  

WB1067C  Chroom       € 396
WB1067N  Nikkel          € 587
WB1067G  Goud          € 928
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1903 
Windsor & Co.Wastafelkranen met porseleinen hendel

wastafelkraan
klassieke 1-gats wastafelkraan

WB1824LC  Chroom € 495
WB1824LN  Nikkel € 527
WB1824LG  Goud  € 650

wastafelkraan
klassieke 1-gats wastafelkraan

WB1826LC  Chroom         € 631
WB1826LN  Nikkel          € 674
WB1826LG  Goud          € 790

bidetkraan
klassieke 1-gats bidetkraan

WB1825LC  Chroom          € 508
WB1825LN Nikkel          € 547
WB1825LG  Goud          € 662

fonteinkranen set
klassieke wastafelkraantjes in een set van warm en 

koud met een aansluitmaat van 1/2” 

WB1822LC  Chroom          € 374
WB1822LN  Nikkel          € 398
WB1822LG  Goud          € 508

wastafelkraan
klassieke wastafelkraan met drie kraangaten en muur montage met 

een aansluitmaat van 3/4” 

WB2100LC Chroom € 895
WB2100LN  Nikkel € 1095
WB2100LG  Goud  € 1360
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1903 
Windsor & Co.Badkranen met porseleinen hendel  

bad/douche mixer
klassieke bad/douche mixer met omstelhendel inclusief handset, houder en slang

muur of badrandmontage.

h/h badrand-montage 140 tot 220 mm met een aansluitmaat van 3/4” 

h/h muurmontage 190 mm met een aansluitmaat van 3/4”

badrandmontage
WB1820LC  Chroom € 1296
WB1820LN  Nikkel € 1344
WB1820LG  Goud € 1440
muurmontage
WB1820WLC  Chroom € 1296
WB1820WLN Nikkel € 1344
WB1820WLG  Goud € 1440
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1903 
Windsor & Co.Douchethermostaten opbouw

opbouw thermostaat
klassieke opbouw thermostaat met enkele stopkraan naar de hoofd-

douche met een afmeting van

8” /200 mm

WB1850V1C   Chroom € 1198
WB1850V1N  Nikkel € 1617

opbouw thermostaat
klassieke opbouw thermostaat met dubbele stopkraan

en verstelbare handset op riserpipe naar hoofddouche

en douchekop met een afmeting van

8” / 200 mm

WB1850V2C  Chroom € 1497
WB1850V2N Nikkel € 2021

badmengkraan
klassieke badmengkraan met dubbele stopkraan

met telefoonhaak en handdouche met een afmeting van

8” /200 mm

WB1870C  Chroom €  989
WB1870N  Nikkel € 1298
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1903 
Windsor & Co.Douchethermostaten inbouw  

inbouw thermostaat
klassieke inbouw thermostaat met enkele stopkraan

verstelbare handset op glijstangset en douchekop

met een afmeting van 8” / 200 mm

WB1860V2C  Chroom € 1073
WB1860V2N  Nikkel € 1449

  

inbouw thermostaat
klassieke inbouw thermostaat met dubbele stopkraan

verstelbare handset en hoofddouche, douche met

een afmeting van 8” / 200 mm

WB1860V3C  Chroom € 1448
WB1860V3N  Nikkel € 1955

inbouw thermostaat
klassieke inbouw thermostaat met enkele stopkraan

en douchekop met een afmeting van 8” / 200 mm

WB1860V1C  Chroom   € 944
WB1860V1N  Nikkel € 1274

  op onze website  vindt u een instructie filmpje
voor het afstellen/kalibreren van de temperatuur. 

  De 1903 kranen zijn vervaardigd uit messing en zijn 100% 'Made in England'
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1903 
Windsor & Co.

inbouw bad thermostaatkraan
met baduitloop en ingebouwde 2 weg omstel 
CB033TRX € 569,-

inbouw bad
thermostaatkraan
met baduitloop en ingebouwde 2 
weg omstel 
CB033TRX € 569,-

inbouw bad 
thermostaatkraan
met baduitloop en ingebouwde 2 
weg omstel 
CB034TRX € 619,-

inbouw bad thermostaat kraan
met baduitloop en ingebouwde 2 weg omstel 
CB034TRX € 619,-

Douchethermostaten inbouw
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  op onze website  vindt u een instructie filmpje
voor het afstellen/kalibreren van de temperatuur. 

  De 1903 kranen zijn vervaardigd uit messing en zijn 100% 'Made in England'

Douchethermostaten

opbouw thermostaat
klassieke opbouw thermostaat met een 

enkele stopkraan

WB1850/1C Chroom € 884
WB1850/1N Nikkel € 1194

opbouw thermostaat
klassieke opbouw thermostaat met dubbele stopkraan

WB1850/2C Chroom € 1185
WB1850/2N  Nikkel € 1600

inbouw thermostaat
klassieke inbouw thermostaat met enkele stopkraan

WB1860/1C Chroom € 742
WB1860/1N Nikkel € 1001

inbouw thermomostaat
klassieke inbouw thermostaat met dubbele stopkraan

WB1860/2C  Chroom € 1030
WB1860/2N  Nikkel € 1391

Tevens te leveren met 2-weg omstel.
Meerprijs €185. Graag duidelijk
vermelden bij bestelling.
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Windsor & Co.

inbouw douchearm
345 inkortbaar, aansluiting 2 x 1/2’’
CB2015EC € 146,-  

handset
met rechte aansluiting
CB1837C  € 96,-  

traditionele glijstangset
inclusief handset en doucheslang
CB2000C  € 189,-  

plafondstang
inbouw plafondstang 380 
aansluiting 2 x 1/2’’
CB2015PSC € 86,-  

Douchetoebehoren

douche slang
conische aansluiting  van 1/2 x 1/2 1500 mm

WB1086C  Chroom € 61
WB1086N  Nikkel € 67
WB1086G  Goud € 79

douche kop
klassiek douche kop t.b.v. de handset

WB1820/1C  Chroom € 36
WB1820/1N  Nikkel € 55
WB1820/1G  Goud € 58

douche kop
klassieke douche kop met een afmeting van

300 mm/12” 

WB1840C  Chroom € 406
WB1840N  Nikkel € 507
WB1840G  Goud € 609

douche kop
klassieke douche kop met een afmeting van 

200 mm/8” 

WB1841C  Chroom € 244
WB1841LN  Nikkel € 305
WB1841G  Goud € 366

douche kop
klassieke douche kop met een afmeting van

125 mm/5” 

WB1808C  Chroom € 119
WB1808N  Nikkel          € 149
WB1808G  Goud          € 178

Belangrijk voor installatie:
LET OP! VOOR HET INSTALLEREN DIENEN DE WATERLEIDINGEN ALTIJD EERST DOORGESPOELD TE WORDEN.

Om de garantie op binnenwerken te waarborgen dienen er hoekstopkraantjes met filter geïnstalleerd te zijn. Tevens dienen kranen geaard te worden,
hiermee wordt voorkomen dat corrosie ontstaat door statische elektriciteit.

Garantie: Op onze artikelen is fabrieksgarantie van toepassing, mits aantoonbaar geinstalleerd, door een erkent installateur.

Windsor douche gordijnrails kunnen ook als maatwerk geleverd worden, informeer naar de mogelijkheden.
De 1903 douche gordijn rails zijn vervaardigd uit zilver gelast messing en zijn 100%  ‘Made in England’  

douchekop 
ø20cm douche arm(35cm)
CB01+ARM01RE € 298,-

muuruiloop tbv doucheslang
klassieke douche kop met een afmeting van 

WB2010C Chroom €32
WB2010N  Nikkel € 42
WB2010G  Goud € 59



47

1903 
Windsor & Co.Douchethermostaten toebehoren

Windsor & Co Foundry, burmingham





Horton & Studley

Edwardian 
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Horton & StudleyWastafelkranen met kruisgreep  

fonteinkranen set
klassieke wastafelkraantjes in een set van warm en koud

HS1322C  Chroom  € 198
HS1322N  Nikkel  € 218
HS1322G  Goud  € 258
HS1322R  Rood Koper € 258
HS1322B  Brons € 258

bidetkraan
klassieke 1-gats bidetkraan

HS4122C  Chroom € 319
HS4122N  Nikkel € 345
HS4122G  Goud € 398
HS4122R  Rood Koper € 398
HS4122B Brons € 398

wastafelkraan
klassieke 1-gats wastafelkraa

HS1122C Chroom € 319
HS1122N Nikkel € 345
HS1122G  Goud € 398
HS1122R  Rood Koper € 398
HS1122B Brons € 398

wastafelkraan
klassieke wastafelkraan met hoge beweegbare uitloop

HS1222C Chroom € 381
HS1222N Nikkel € 419
HS1222G  Goud € 514

wastafelkraan
klassieke 3-gats wastafelkraan

HSRSC1022C Chroom € 419
HSRSC1022N Nikkel € 459
HSRSC1022G  Goud € 565
HSRSC1022R  Rood Koper € 565
HSRSC1022B Brons € 565
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Horton & Studley

LET OP!! Goud alleen leverbaar indien beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden

Wastafelkranen met kruisgreep  

wastafelkraan
klassieke 3-gats wastafelkraan

HSR1022C  Chroom           € 426
HSR1022N  Nikkel          € 466
HSR1022G  Goud          € 555
HSR1022R Rood Koper    € 555
HSR1022B Brons          € 555

wastafelkraan
klassieke 3-gats wastafelkraan

HS1022C  Chroom          € 359
HS1022N  Nikkel          € 395
HS1022G  Goud          € 495

wastafelmuurkraan
klassieke 3-gats wastafelkraan

HS1622C  Chroom          € 462
HS1622N  Nikkel          € 498
HS1622G  Goud          € 548
HS1622R Rood Koper  € 548
HS1622B  Brons          € 548

Ook leverbaar met franse uitloop tegen een meerprijs van €20. 

wastafelkraan
klassieke 3-gats wastafelkraan

HS1022FRC  Chroom € 463
HS1022FRN  Nikkel € 524
HS1022FRG  Goud € 646
HS1022FRR  Rood Koper € 646
HS1022FRB  Brons € 646
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Horton & StudleyBadkranen met kruisgreep  

vrijstaande bad/douche mixer 
met omstelhendel inclusief handset,

houder en slang op vrijstaande poten met een afmeting van 800 mm

HS2922C  Chroom € 1531
HS2922N  Nikkel € 1684
HS2922G  Goud  € 2143
HS2922R Rood Koper  € 2143
HS2922B  Brons  € 2143

bad/douche mixer 
met omstelhendel inclusief handset, houder en

slang met badrand montage h/h 160 tot 250 mm met een 

aansluitmaat van 3/4”

HS2522C  Chroom    € 649
HS2522N  Nikkel     € 698
HS2522G  Goud      € 893
HS2522R Rood Koper      € 893
HS2522B  Brons      € 893

bad/douche mixer 
met omstelhendel inclusief handset, houder en slang, 

muurmontage  h/h 140 tot 185 mm, aansluitmaat 1/2”

HS2522WC  Chroom          € 649
HS2522WN  Nikkel          € 698
HS2522WG  Goud          € 893
HS2522WR  Rood Koper      € 893
HS2522WB Brons       € 893



53

Horton & StudleyBad-douchekranen met kruisgreep  

badkraan 
klassieke 4-gats badkraan met omstel en handset

HS3022WC  Chroom          € 798
HS3022WN  Nikkel          € 868
HS3022WG  Goud          € 1098
HS3022WR  Rood Koper      € 1098
HS3022WB  Brons          € 1098 

badrandcombinatie 
klassieke badrand combinatie met één hendel

HS3074RC  Chroom € 789
HS3074RN  Nikkel  € 898
HS3074RG  Goud  € 998
HS3074RR  Rood Koper  € 998
HS3074RB  Brons  € 998

badkraan 
klassieke badkraan voor rand montage met één hendel

HS2574RC  Chroom  € 695
HS2574RN  Nikkel  € 748
HS2574RG  Goud  € 889
HS2574RR  Rood Koper  € 889
HS2574RB  Brons  € 889

badkraan 
klassieke badkraan voor wand montage met één hendel

HS2574ROC                Chroom  € 695
HS2574RON                Nikkel  € 748
HS2574R0G                Goud  € 889
HS2574R0R                Rood  Koper  € 889
HS2574R0B                Brons  € 889
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Horton & StudleyWastafelkranen Horton & Studley

wastafelkraan 
klassieke 3-gats wastafelkraan inclusief

HS1073C  Chroom € 598
HS1073N  Nikkel € 646
HS1073G  Goud € 795

wastafelkraan 
klassieke 1-gats   wastafelkraan

HS1174RC  Chroom  € 398 
HS1174RN  Nikkel          € 451
HS1174RG  Goud          € 579

wastafelkraan 
klassieke 1-gats wastafelkraan

HS1173C  Chroom  € 507
HS1173N  Nikkel          € 560
HS1173G  Goud          € 688

badkraan 
klassieke 4-gats badkraan voor randmontage

HS3073C Chroom € 998
HS3073N  Nikkel   € 1099
HS3073G  Goud € 1350 
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Horton & StudleyDouchekraan met hendel 

inbouwmengkraan 
klassieke 1/2 duims inbouw mengkraan geschikt voor 

douche of wastafel

HS2274RC  Chroom  € 275
HS2274RN  Nikkel  € 305
HS2274RG  Goud  € 359
HS2274RR  Rood Koper  € 359
HS2274RB  Brons  € 359

douchemengkraan 
klassieke douche mengkraan in combinatie met de glijstangset

HS2074RC  Chroom  € 275
HS2074RN  Nikkel  € 305
HS2074RG  Goud  € 359

inbouw wastafel mengkraan 
klassieke wastafel mengkraan met franse uitloop voor muur inbouw met

één hendel bediening

HS1674RC  Chroom  € 398
HS1674RN  Nikkel          € 451
HS1674RG  Goud          € 579

stopkraan 
klassieke stopkraan met een aansluitmaat

van 3/4” 

HS5022WC  Chroom          € 106
HS5022WN  Nikkel          € 128
HS5022WG  Goud          € 147
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klassieke inbouw douchethermostaat met

stopkraan en 1 bedienings mogelijkheid

HS3074C  Chroom € 999
HS3074N  Nikkel  € 1402
HS3074G  Goud € 1596

klassieke inbouw douchethermostaat met een twee

weg omstel bediening

HS9022WC  Chroom          € 849
HS9022WN  Nikkel          € 1159
HS9022WG  Goud          € 1334

De Horton & Studley keukenkranen zijn 

uitgevoerd met Keramische binnenwer-

ken.

Goud is alléén leverbaar indien 

beschikbaar, Voor artikelen met 

Ambulant graag bellen, informeer naar 

beschikbaarheid.

Belangrijk voor installatie:

LET OP! VOOR HET INSTALLEREN DIENEN 

ALTIJD EERST DE WATERLEIDINGEN 

DOORGESPOELD TE WORDEN.

Om de garantie op binnenwerken te 

waarborgen dienen er hoekstopkraan-

tjes met filter geïnstalleerd te zijn. Te-

vens dient de kraan ge-  aard te worden, 

hiermee wordt corrosie ontstaan door 

statische elektricitiet voorkomen!

Uiterste voorzichtigheid is gewenst bij 

het werken / installeren met zuurhou-

dende installatie materialen en/of 

kitten, dit kan verkleuringen en corrosie 

veroorzaken.

Onderhoud:

Agressieve schoonmaak/poetsmiddelen 

zijn niet geschikt voor het onderhouden 

van uw kraan.

Vergulde of vernikkelde kranen dienen 

na gebruik met een klamme doek te 

worden opgewreven.

Wij raden u aan om deze producten pe-

riodiek met bijenwax en/of Teflon spray 

te behandelen, 

dit voorkomt hechting van kalk/

watersporen op het product.

Garantie:

Op onze artikelen is fabrieksgarantie van 

toepassing mits aantoonbaar geinstal-

leerd door een erkent 

installateur.

Douchethermostaten inbouw

Belangrijk voor installatie:
LET OP! VOOR HET INSTALLEREN DIENEN 
ALTIJD EERST DE WATERLEIDINGEN 
DOORGESPOELD TE WORDEN.
Om de garantie op binnenwerken te waarborgen 
dienen er hoekstopkraantjes met filter geïnstalleerd 

te zijn. Tevens dient de kraan ge-aard te worden, 
hiermee wordt corrosie ontstaan door statische 
elektricitiet voorkomen!
Garantie:
Op onze artikelen is fabrieksgarantie van toepassing 
mits aantoonbaar geinstalleerd 
door een erkent installateur.
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Horton & StudleyKranen en opties

greep 24 
Klassieke porceleinen greep zwart 
leverbaar tegen 10% meerprijs

greep 23 
klassieke ronde kruisgreep

greep 22
klassieke rechte kruisgreep

Rood koper
zie prijs goud.

Brons
zie prijs goud.

Nikkel
zie prijs goud.

Geborsteld Nikkel (RVS look)
zie prijs goud.

greep 24 
Klassieke porceleinen greep wit

douche kraan
klassieke douche kraan inclusief glijstang en handset

HS2622WC  Chroom          € 592
HS2622WN  Nikkel          € 650
HS2622WG  Goud          € 851

Vraag naar beschikbaarheid van de afwerkingen Goud, Rood Koper en Brons.
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1903 
Windsor & Co.

GEBORSTELD 
NIKKEL

NIKKEL

GOUD

CHROOM

Keukenkranen met porselein hendel  

brugmodel keukenkraan
klassieke 2-gats brugmodel keukenkraan

3006 SL.C  Chroom €  694
3006 SL.N  Nikkel €  764
3006 SL.BN  BR.Nikkel €  846
3006 SL.PB  P.Brass €  846
3006 SL.G  Goud €  998

brugmodel keukenkraan
klassieke 2-gats brugmodel keukenkraan

3006 FL.C  Chroom € 719
3006 FL.N  Nikkel € 791
3006 FL.BN  BR.Nikkel € 873
3006 FL.PB  P.Brass € 873
3006 FL.G  Goud € 1027

keukenkraan
klassieke 3-gats keukenkraan

3018 WLO.C  Chroom €  719
3018 WLO.N  Nikkel €  791
3018 WLO.BN  BR.Nikkel €  862
3018 WLO.PB  P.Brass €  862
3018 WLO.G  Goud €  998

keukenkraan
klassieke 1-gats keukenkraan

3015 SWL.C  Chroom €  461
3015 SWL.N  Nikkel €  507
3015 SWL.BN  BR.Nikkel €  589
3015 SWL.PBP  P.Brass €  589
3015 SWL.G  Goud €  645
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Belangrijk voor installatie:

LET OP! VOOR HET INSTALLEREN DIENEN 

ALTIJD EERST DE WATERLEIDINGEN 

DOORGESPOELD TE WORDEN.

Om de garantie op binnenwerken 

te waarborgen dienen er hoekstop-

kraantjes met filter geïnstalleerd te 

zijn. Tevens dient de kraan ge 

aard te worden, hiermee wordt corro-

sie ontstaan door statische elektrici-

tiet voorkomen!

Uiterste voorzichtigheid is gewenst 

bij het werken / installeren met 

zuurhoudende installatie materialen 

en/of kitten, dit kan verkleuringen en 

corrosie veroorzaken.

Onderhoud:

Agressieve schoonmaak/poetsmid-

delen zijn niet geschikt voor het 

onderhouden van uw kraan.

Vergulde of vernikkelde kranen 

dienen na gebruik met een klamme 

doek te worden  opgewreven.

Wij raden u aan om deze producten 

periodiek met bijenwax en/of Teflon 

spray te behandelen, 

dit voorkomt hechting van kalk/

watersporen op het product.

Garantie:

Op onze artikelen is fabrieksgarantie 

van toepassing mits aantoonbaar 

geinstalleerd door een erkent instal-

lateur.

De 1903 kranen zijn vervaardigd 

uit messing en zijn 100% ‘Made in 

England’

Keukenkranen met kruisgreep  

keukenkraan
klassieke 2-gats brugmodel keukenkraan

3006 S.C  Chroom € 694
3006 S.N  Nikkel  € 764
3006 S.BN  BR.Nikkel € 846
3006 S.PB  P.Brass € 846
3006 S.G  Goud € 998

keukenkraan
klassieke 2-gats brugmodel keukenkraan

3006 F.C  Chroom € 719
3006 F.N  Nikkel € 791
3006 F.BN  BR.Nikkel € 873
3006 F.PB  P.Brass € 873
3006 F.G  Goud € 1027

keukenkraan
klassieke 1-gats keukenkraan

3010 S CP.C  Chroom € 461
3010 S CP.N  Nikkel € 507
3010 S CP.BN  BR.Nikkel € 589
3010 S CP.PBP  P.Brass € 589
3010 S CP.G  Goud € 645

keukenkraan
klassieke 3-gats keukenkraan

3018 CTO CP.C  Chroom € 719
3018 CTO CP.N  Nikkel € 791
3018 CTO CP.BN  Br.Nikkel € 862
3018 CTO CP.PB  P.Brass € 862
3018 CTO CP.G  Goud € 998

hoekstopkraan
klassieke hoekstopkraan verkrijgbaar per set van 2 

stuks met een aansluitmaat van 1/2” x 3/8” 

WB1999C  Chroom € 35





Accessoires

doucherek
klassieke doucherek, wand montage

WACD28C  Chroom € 182
WACD28N  Nikkel € 200
WACD28BN  Geb.Nikkel   € 240
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badrek
klassieke badrek in breedte verstelbaar

WACD06C  Chroom € 454
WACD06N  Nikkel € 500
WACD06BN Geb.Nikkel € 601

planchet met rail
klassieke planchet met rail met een afmeting van

470 x 140 mm

WACD17C  Chroom          € 149
WACD17N  Nikkel          € 159
WACD17BN  Geb.Nikkel    € 209

planchet zonder rail
klassieke planchet met een afmeting van

460 x 100 mm

WACD27C  Chroom          € 136
WACD27N  Nikkel          € 150
WACD27BN  Geb.Nikkel    € 180 

planchet zonder rail
klassieke planchet met een afmeting van

610 x 100 mm

WACD28C  Chroom          € 151
WACD28N  Nikkel          € 167
WACD28BN  Geb.Nikkel    € 200

planchet zonder rail
klassieke planchet met een afmeting van

700 x 100 mm

WACD29C  Chroom          € 167
WACD29N  Nikkel          € 183
WACD29BN  Geb.Nikkel    € 220
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toiletrolhouder
klassieke  gebogen toiletrolhouder

WACD11C  Chroom € 76
WACD11N  Nikkel € 83
WACD11BN  Geb. Nikkel   € 100

toiletrolhouder
klassieke rechte toiletrolhouder

WACD12C  Chroom € 144
WACD12N  Nikkel € 158
WACD12BN  Geb. Nikkel   € 190

toiletrolhouder
klassieke dog-bone toiletrolhouder

WACD05C  Chroom € 144
WACD05N  Nikkel € 158
WACD05BN  Geb. Nikkel   € 190

kleding haak
klassieke enkele kleding haak

WACD10C  Chroom          € 48
WACD10N  Nikkel          € 56
WACD10BN  Geb. Nikkel   € 58

kleding haak
klassieke dubbele kleding haak

WACD13C  Chroom          € 68
WACD13N  Nikkel          € 75
WACD13BN  Geb. Nikkel   € 90

reserverol houder
klassieke reserverol houder met wand montage

WACD24C  Chroom          € 98
WACD24N  Nikkel € 108
WACD24BN  Geb. Nikkel   € 130

dubbele jashaak
klassieke dubbele jashaak

wand montage

WACD112C  Chroom € 68
WACD112N  Nikkel € 75
WACD112BN  Geb.Nikkel € 90

zeeprekje
klassiek zeeprekje muur montage met een afmeting van

190 x 120 mm

WACD02C  Chroom € 136 
WACD02N  Nikkel € 150
WACD02BN  Geb.Nikkel   € 180

sponsrekje
klassiek sponsrekje muur montage met een afmeting van

280 x 180 mm

WACD15C  Chroom € 197
WACD15N  Nikkel € 217
WACD15BN  Geb.Nikkel € 260
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zeepschaaltje 
klassiek zeepschaaltje van porselein met houder voor

wand montage

WACD01C  Chroom € 79
WACD01N  Nikkel € 95
WACD01BN  Geb.Nikkel € 114
zeepschaaltje los t.b.v WACD01  
LE13C  € 24

tandenborstelhouder
klassieke tandenborstelhouder van porseleine

met houder voor wand montage

WACD26C  Chroom € 103 
WACD26N  Nikkel € 114
WACD26BN  Geb.Nikkel € 125
beker los t.b.v WACD26  
LE09C  € 20

dubbele bekerhouder
klassieke dubbele bekerhouder van porselein met 

houder voor wand montage

WACD04C  Chroom € 207 
WACD04N  Nikkel € 227
WACD04BN  Geb.Nikkel € 250
beker los t.b.v WACD04  
LE11C  € 30

bekerhouder
klassieke bekerhouder van porselein met houder

voor wand montage

WACD03C  Chroom € 103 
WACD03N  Nikkel € 114
WACD03BN  Geb.Nikkel € 125
beker los t.b.v WACD03  
LE11C  € 30

toogspiegel
klassieke toogspiegel met een afmeting van 500 x 400 mm

WACD19C  Chroom € 210
WACD19N  Nikkel € 231
WACD19BN  Geb.Nikkel € 260

spiegel ovaal
klassieke ovalen spiegel met een afmeting van 500 x 400 mm

WACD18C  Chroom € 169 
WACD18N  Nikkel € 185
WACD18BN  Geb.Nikkel € 212

handdoekring
klassieke handdoekring met een diameter van 170 mm 

WACD07C  Chroom          € 76
WACD07N  Nikkel          € 83
WACD07BN  Geb.Nikkel   € 100

hoek zeep/shampoo rekje
klassieke hoek zeep/shampoo rek met wand montage

WACD14C  Chroom € 182
WACD14N  Nikkel € 200
WACD14BN  Geb.Nikkel   € 240



65

1903 
Windsor & Co.Accessoires Edwardian

handdoekrail
klassieke handdoekrail met een lengte van 750 mm

WACD08cC  Chroom € 182
WACD08cN  Nikkel € 200
WACD08cGBN Geb.Nikkel € 240

handdoekrail
klassieke handdoekrail met een lengte van 450 mm

WACD08aC  Chroom € 151
WACD08aN  Nikkel € 167
WACD08aBN  Geb.Nikkel € 200

handdoekrail
klassieke handdoekrail met een lengte van 600 mm

WACD08bC  Chroom € 167 
WACD08bN  Nikkel € 183
WACD08bBN  Geb.Nikkel € 220

muursteun
klassieke muursteun met een afmeting van

450 mm

WACD21C  Chroom € 197
WACD21N  Nikkel € 217
WACD21BN  Geb.Nikkel € 260

handdoekrek
klassieke handdoekrek met een afmeting van

530 x 300 mm

WACD16C  Chroom € 348 
WACD16N  Nikkel € 383
WACD16BN  Geb.Nikkel € 461

handdoekrail
klassieke dubbele handdoekrail van 600 mm

WACD09bC  Chroom  € 212 
WACD09bN  Nikkel € 233
WACD09bBN  Geb.Nikkel € 280

handdoekrail
klassieke dubbele handdoekrail van 750 mm

WACD09cC  Chroom € 227 
WACD09cN  Nikkel € 250
WACD09cBN  Geb.Nikkel € 300

handdoekrail
klassieke dubbele handdoekrail van 450 mm

WACD09aC  Chroom € 197 
WACD09aN  Nikkel € 217
WACD09aBN  Geb.Nikkel € 260
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toiletrolhouder
klassieke rechte toiletrolhouder

HS95235C  Chroom € 79
HS95235N  Nikkel € 95
HS95235G  Goud € 108

haak klein
klassieke kleine kledinghaak

HS95241C  Chroom € 59
HS95241N  Nikkel € 66
HS95241G  Goud € 72

toiletrolhouder
klassieke toiletrolhouder met omslag klep

HS95236C  Chroom € 118
HS95236N  Nikkel € 148
HS95236G  Goud € 175    

zeepschaal
klassieke zeepschaal met wand montage

HS95125C  Chroom € 86
HS95125N  Nikkel € 115
HS95125G  Goud € 126

haak groot
klassieke grote kledinghaak

HS95243C  Chroom € 74
HS95243N  Nikkel € 87
HS95243G  Goud € 104

zeephouder
klassieke zeephouder met wand montage

HS95122C  Chroom € 98
HS95122N  Nikkel € 124
HS95122G  Goud € 139

bekerhouder
klassieke bekerhouder met een houder voor 

wand montage

HS95142C  Chroom € 98
HS95142N  Nikkel € 124
HS95142G  Goud € 139

haak dubbel
klassieke dubbele kledinghaak

HS95246C  Chroom € 87
HS95246N  Nikkel € 96
HS95246G  Goud € 116

beker en zeephouder
klassieke beker en zeephouder met

wand montage

HS95144C  Chroom € 155
HS95144N  Nikkel € 198
HS95144G  Goud € 218

zeepdispenser
klassieke zeepdispenser van porselein met 

een houder voor wand montage

HS95128C  Chroom € 129
HS95128N  Nikkel € 146
HS95128G  Goud € 159

toiletrolhouder
klassieke toiletrolhouder met wand montage

HS95234C  Chroom € 89
HS95234N  Nikkel € 99
HS95234G  Goud € 109  

haak dubbel
klassieke dubbele kledinghaak

HS242C  Chroom € 72
HS242N  Nikkel € 76
HS242G  Goud € 90



67

Horton & Studley

reserverol houder
klassieke vrijstaande reserverol houder

HS63750C  Chroom € 176
HS63750N  Nikkel € 217

planchet
klassieke planchet met wand montage met 

een afmeting van 600 mm

HS95113C  Chroom       € 156
HS95113N  Nikkel € 198
HS95113G  Goud € 228

handdoekrail dubbel
klassieke dubbele handdoekrail met een 

afmeting van 500 mm

HS95216C  Chroom      € 183
HS95216N  Nikkel      € 238
HS95216G  Goud      € 287

handdoekrail dubbel
klassieke dubbele handdoekrail met een

afmeting van 700 mm

HS95217C  Chroom      € 198
HS95217N  Nikkel      € 252
HS95217G  Goud      € 322

handdoekrail 
klassieke enkele handdoekrail met een

afmeting van 500 mm

HS95211C  Chroom      € 99
HS95211N  Nikkel      € 135
HS95211G  Goud      € 174

handdoekrail 
klassieke enkele handdoekrail met een 

afmeting van 600 mm

HS95212C  Chroom      € 108
HS95212N  Nikkel      € 149
HS95212G  Goud      € 188

handdoekrail
klassieke dubbele draaibare handdoekrail

HS21450C  Chroom      € 132
HS21450N  Nikkel      € 178
HS21450G  Goud      € 208

wandrek
klassieke wandrek met een afmeting van

520 x 120 x 300 mm

HS95815C  Chroom € 206
HS95815N  Nikkel € 248
HS95815G  Goud € 280

Accessoires Horton & Studley
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scheer/make up spiegel
klassieke vrijstaande scheer/make-up 

spiegel

HS63950C  Chroom € 151
HS63950N  Nikkel € 180
HS63950G  Goud € 216

zeephouder
klassieke zeephouder in royaal formaat

HS95137C  Chroom      € 115
HS95137N  Nikkel      € 134
HS95137G  Goud      € 147

toiletrol / borstel houder
klassieke vrijstaande toiletrol/borstel houder

HS63850C  Chroom      € 326
HS63850N  Nikkel      € 395
porselein pot € 40

toiletborstel
vrijstaande toiletborste;

HS95253C  Chroom      € 112

toiletborstel
vrijstaande toiletborstel

HS95252C  Chroom € 187
HS95252N  Nikkel € 202
HS95252G  Goud € 234
opzetborstel los € 16

handdoekring
klassieke handdoekring met een diameter

van 200 mm

HS95213C  Chroom € 80
HS95213N  Nikkel € 104
HS95213G  Goud € 132

Accessoires Horton & Studley
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zeepmandje
klassiek zeepmandje met wand montage

WBACC14BH  Chroom € 72
WBACA14BH  Goud         € 144

toiletrolhouder
klassieke toiletrolhouder met wand montage

WBACC00BH  Chroom € 43
WBACA00BH  Goud         € 168

zeepschotel
klassieke zeepschotel van porselein met wand montage

WBACC04BH  Chroom € 49 
WBACA04BH  Goud € 72

bekerhouder
klassieke bekerhouder van porselein met wand montage

WBACC03BH  Chroom € 49 
WBACA03BH  Goud € 72

tandenborstelhouder
klassieke tandenborstelhouder van porselein met wand montage

WBACC02BH  Chroom € 49
WBACA02BH  Goud € 168

handoekring
klassieke handdoekring met wand montage

WBACC01BH  Chroom  € 43
WBACA01BH  Goud   € 168

kledinghaak
klassieke kledinghaak met wand montage

WBACC10BH  Chroom € 30
WBACA10BH  Goud   € 86

Accessoires Cliffort 
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kantelspiegel
klassieke kantelspiegel met wand montage

WBACA18BH Chrome            € 244
WBACA17BH  Goud                 € 288

uitschuifbare spiegel
klassieke uitschuifbare en kantelbare spiegel met wand montage

WBACA16BH Chroom € 315
WBACA16BH  Goud € 456

Accessoires Cliffort

spiegel
klassieke spiegel met wand montage

WBAHA09BH  Chroom € 240
WBAHA09BH  Goud € 360

douche rek
klassiek douche rek met wand montage

WBAHA19BH  Chrome € 206
WBAHA19BH  Goud € 235
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dubbele handdoekrail
klassieke dubbele handdoekrail met wand montage

WBACA07BH  Chroom € 183
WBACA07BH  Goud € 264

enkele handdoekrail
klassieke enkele handdoekrail met wand montage

WBAHA06BH  Chroom € 92
WBAHA06BH  Goud € 138

planchet
klassieke planchet met glas plaat en wand montage

WBACA08BH  Chrome € 172
WBACA08BH  Goud € 216

badrek
klassieke badrek in breedte verstelbaar

WBAHA11BH  Chroom € 153
WBAHA11BH  Goud € 312
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toiletrolhouder
klassieke toiletrolhouder met wand montage

ON610C  Chroom € 89

reserverolhouder
klassieke vrijstaande reserverolhouder

ON5659C  Chroom       € 106

toiletrol houder
klassieke vrijstaande toiletrol houder

met een hoogte van 610 mm

 ON5666C Chroom       € 149

toiletrol houder
klassieke vrijstaande toiletrol houder

met een hoogte van 610 mm

ONH568C  Chroom       € 169

reserverolhouder
klassieke muur reserverolhouder

ON619C Chroom  € 92       

toiletrolhouder
klassieke toiletrolhouder met een afmeting van

500 x 150 mm

ON607C  Chroom € 119
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toiletrol / borstelhouder
klassieke vrijstaande toiletrol/borstelhouder

met een hoogte van 720 mm

ON5663C  Chroom      € 341

toiletrolhouder
klassieke vrijstaande toiletrol houder

met een hoogte van 610 mm

ON5658CH Chroom € 204         

toiletrolhouder
klassieke vrijstaande toiletrol houder

met een hoogte van 610 mm

ON5665CH Chroom      € 182

toiletborstel
klassieke vrijstaande toiletborstel met houder 

van porselein

ON638C  Chroom  € 195 

vrijstaand handdoek rek
klassiek groot handdoek rek

ON646C Chroom       € 448

toiletborstel
klassieke hangende toiletborstel met houder 

van porselein

ON8021C Chroom  € 172
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rechthoekige kantelspiegel
klassieke rechthoekige kantelspiegel met wand montage 

ON642C  Chroom € 569

ronde kantelspiegel
klassieke ronde kantelspiegel met

wand montage met een breedte van 540 mm

ON641C  Chroom           € 363

Accessoires Old Navy 

rechthoekige frame spiegel
klassieke rechthoekige wandspiegel  B500 x H700

ON643C Chroom € 495

vrijstaande tafelspiegel
klassieke vrijstaande tefelspiegel

ON688C  Chroom           € 277

vrijstaande ronde tafelspiegel
klassieke vrijstaande tafelspiegel

ON683C  Chroom           € 169
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trekspiegel vergrotend
klassieke vergrotende trekspiegel met wand 

montage in zware kwaliteit

ON680C  Chroom       € 363

tafel vergroot spiegel
klassieke vergrotende  staande spiegel

H405 x  Ø190

ON680C  Chroom       € 224

Accessoires Old Navy 

trekspiegel
klassieke vergrotende trekspiegel met wand 

montage in zware kwaliteit

ON681C Chroom       € 209 

trekspiegel
klassieke vergrotende trekspiegel met wand 

montage in zware kwaliteit

ON8785C Chroom       € 275 

trekspiegel
klassieke (drie maal)-vergrotende trekspiegel met 

wand montage

ON8781C Chroom       € ???
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enkele handdoekrail
klassieke enkele handdoekrail met wand montage

ON606C  545 mm Chroom € 143
klassieke enkele handdoekrail met wand montage

ON616C  725 mm Chroom € 159

dubbele handdoekrail
klassieke dubbele handdoekrail met wand montage

ON627C  Chroom € 283

dubbele handdoekrail
klassieke dubbele handdoekrail met 

wand montage

ON617C      Chroom  € 262

enkele handdoekhaak
klassieke enkele handdoekhaak

ON609C  Chroom € 59

dubbele garderobehaak
klassieke dubbele garderobehaak

ON612C  Chroom € 75

handdoekring
klassieke handdoekring met een diameter van 150 mm

ON605C  Chroom € 89
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badkameraanduiding
klassieke badkameraanduiding

ON723C  Chroom € 26 

toiletaanduiding
klassieke toiletaanduiding

ON722C  Chroom € 26

doucheaanduiding
klassieke toiletaanduiding

ON721C  Chroom € 26

drinkbeker
klassieke drinkbeker van porselein met houder en 

wand montage

ON613C  Chroom € 97
klassieke drinkbeker van porselein los

beker los € 33

zeepbakje
klassiek zeepbakje van porselein met houder

en wand montage

ON604C  Chroom €  97

zeepdispenser
klassieke zeepdispenser van porselein met houder en

wand montage

ON639C  Chroom € 147

kledinghaak
wandmontage kledinghaak met drie haken.

ON608C  Chroom € 124

planchet
klassieke planchet met glas plaat en wand montage

ON602C  Chrome € 261

Accessoires Old Navy 





Verlichting

1903 

trafalgar  incl glas
klassieke trafalgar wand lamp met rozet met een diameter

van 100 mm en hartafstand bevestigingsgaten 85 mm

Lamp wordt geleverd met afgebeelde glazen kap

WL13C  Chroom € 267
WL13G  Melk glas los € 23
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gloucester incl glas
klassieke trafalgar wand lamp met rozet met een diameter

van 80 mm en hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met afgebeelde glazen kap

WL7C  Chroom € 131
WL7G  Melk glas los € 23

bravington incl glas
klassieke bravington wand lamp met rozet met een diameter

van 100 mm en hartafstand bevestigingsgaten 85 mm

Lamp wordt geleverd met afgebeelde glazen kap

WL12C  Chroom € 273
WL12G  Melk glas los € 29

durham incl glas
klassieke durham wand lamp met rozet met een diameter

van 80 mm en hartafstand bevestigingsgaten van 70 mm

Lamp wordt geleverd met afgebeelde glazen kap

WL10C  Chroom € 166
WL10G  Melk glas los € 49

york incl glas
klassieke york wand lamp met rozet met een diameter

van 80 mm en hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met afgebeelde glazen kap

WL11C  Chroom € 162
WL11G  Melk glas los € 45

charrington incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL8C  Chroom € 131
WL8G  Melk glas los  € 23

aldwych incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL9C  Chroom € 156
WL9G  Melk glas l os € 49
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abbey incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL1C  Chroom € 189
WL1G  Melk glas los € 23

hanbury incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL2C  Chroom € 195
WL2G  Melk glas los € 29

ufford incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL3C  Chroom € 207
WL3G  Melk glas los € 41

lynton incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL6C  Chroom € 174
WL6G  Melk glas los € 23

balfour incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL4C  Chroom € 215
WL4G  Melk glas los € 49

pelham incl glas
rozet met een diameter van 80 mm en

hartafstand bevestigingsgaten 70 mm

Lamp wordt geleverd met 

afgebeelde glazen kap

WL5C  Chroom € 179
WL5G  Melk glas los € 29
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geschikt voor universele lampenkappen

kidbrooke
klassieke wand lamp kidbrooke

met een afmeting van 320 mm

LL01b brons € 129
LL01 nikkel € 129

black heat
klassieke wand lamp

LL02s  small € 98 
LL02m  medium € 129

woolich
klassieke wandlamp woolich met een

afmeting van 330 mm

LL03 nikkel € 98 

wandlamp incl glas
Lamp wordt geleverd met afgebeelde glazen kap

WIN.24NCA  Nikkel € 146
WIN.24NSA  Geb.Nikkel € 146
WIN.24PBSA  Geb.Messing € 146
WIN.24ABA  Zwart Messing € 146
10WS  Los glas € 29

foxley
klassieke wandlamp 

LL04 nikkel € 129 

lloyds horn
klassieke wandlamp

LL05n nikkel € 129
LL05r rood koper € 139

benhill
klassieke wandlamp met arm

LL06 nikkel € 129 
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cipro 
klassieke cipro bad met een afmeting

van 1900 x 950 mm inclusief geïntegreerde badoverloop in

chroom, tevens als inbouwbad verkrijgbaar
*spa, zie pagina  96
cipr01 Wit € 2917
ciprIN Wit (inbouwbad) € 1025 
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bolton 
klassieke bolton met een afmeting 

van 1545 x 715 met een water capaciteit 

van 150 litertoepasbare poten: claw

toepasbare badoverloop 1058 ES

*spa, zie pagina  96
bolt01 Wit € 2116

verdome 
klassieke verdome met een afmeting van 1800 x 850 mm

met een water capaciteit van 210 liter

inclusief: geïntegreerde overloop in chroom

*spa, zie pagina  96
verd01 Wit € 3197

clamecy wall 
klassieke clamecy wall met een afmeting van 1800 x 800

met een water capaciteit van 250 liter

inclusief geïntegreerde overloop in chroom

*spa, zie pagina  96
clam01             Wit € 1862
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lord 1 op sokkel
klassieke lord op een sokkel met 

een afmeting van 1720 x 690 mm

met een water capaciteit van 215 liter

toepasbare badoverloop 1058 E

*spa, zie pagina  96
loso01 Wit € 2650

Baden acryl

caambery 
klassieke caambery met een afmeting van

1740 x 815 mm met een water capaciteit 

van 210 liter toepasbare poten: lion

toepasbare badoverloop 1058 ES
*spa, zie pagina  96
caam01 Wit € 2249

newport 
klassieke newport met een 

afmeting van 1700 x 760 mm

met een water capaciteit van 196 liter

toepasbare poten: claw

toepasbare badoverloop 1058 E

*spa, zie pagina  96
newp01 Wit € 1982 

Europees Topfabrikaat

newport XL 
klassieke newport XL met een afmeting 

van 1800 x 252 mm met een water 

capaciteit van 252 liter

toepasbare poten: claw

toepasbare badoverloop 1058 E

*spa, zie pagina  96
newl01 Wit € 2116

badpoten claw
bacl01 badpoten

baden worden inclusief poten geleverd

alle overige baden uit windsor & co 1903

serie zijn verkrijgbaar in chroom of goud

badpoten lyon
baly01 badpoten

baden worden inclusief poten geleverd

alleen t.b.v. het caambery bad
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clermont 
klassieke clermont met een afmeting van

1720 x 690 mm met een water capaciteit van

215 liter met aluminium buitenzijde

toepasbare badoverloop 1058 E

*spa, zie pagina  96
cler01 Wit/Aluminium  € 4495

Baden acryl

sky  IV 
klassieke sky IV op een sokkel met 

een afmeting van 1800 x 800 mm

met een water capaciteit van 252 liter

toepasbare badoverloop 1061

*spa, zie pagina  96
sky04 Wit € 2516

Europees Topfabrikaat

clermont red copper finish
klassieke clermont red copper finish met een 

afmeting van 1720 x 690 mm met een water 

capaciteit van215 liter met een rood koper buitenzijde 

toepasbare badoverloop 1058 E

*spa, zie pagina  96
cler02 Wit/Rood koper  € 4695

belle epoque
klassieke belle epoque met een 

afmeting van 1800 x 800 x 680 mm 

met een water capaciteit van 220 liter

toepasbare badoverloop 1058 E

*spa, zie pagina  96
bel01 Wit  € 1998
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freez 
klassieke freez bad met een afmeting van 

1800 x 800 mm inclusief geïntegreerde overloop 

in chroom tevens als inbouwbad verkrijgbaar 
exclusief overloop, ook leverbaar met badoverloop 

combinatie

*spa, zie pagina  96
free01 Wit € 1982
freeIN Wit (inbouwbad) € 875

chaumont
klassieke chaumont bad met een afmeting van 

1850 x 950 mm inclusief geïntegreerde overloop

 in chroom,  tevens als inbouwbad verkrijgbaar 
exclusief overloop, ook leverbaar met 

badoverloop combinatie

*spa, zie pagina  96
chau01             Wit € 2663
chauIN              Wit (inbouwbad) € 1125

rivoli 
klassieke rivoli bad met een afmeting van 

1800 x 850 mm

met een water capaciteit van 252 liter 

(tevens als inbouw bad verkrijgbaar)
exclusief overloop, ook leverbaar met 

badoverloop combinatie

*spa, zie pagina  96
rivo01 Wit € 2650
rivoIN Wit (inbouwbad) € 1125

moritz 
klassieke moritz bad met een afmeting van 

1900 x 900 mm

inclusief geïntegreerde overloop in chroom, 

tevens als inbouwbad verkrijgbaar 
exclusief overloop, ook leverbaar met 

badoverloop combinatie.

*spa, zie pagina  96
mori01 Wit € 2650
moriIN Wit (inbouwbad) € 1025

Baden acryl

Europees Topfabrikaat
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sky  
klassieke sky bad met een afmeting van 1800 x 800 mm

met een water capaciteit van 252 liter

toepasbare badoverloop: 1061

*spa, zie pagina  96
sky01             Wit € 1982 

mont matre 
klassieke mont matre bad

met een afmeting van 1800 x 850 mm

*spa, zie pagina  96
monm01 Wit € 1982
monmIN Wit (inbouwbad) € 1125

sky V 
klassieke sky V bad met een afmeting van 1850 x 850 mm

met een water capaciteit van 252 liter

toepasbare badoverloop: 1061

*spa, zie pagina  96
sky05             Wit € 3451

sky  I 
klassieke sky I bad met een afmeting van 1850 x 850 mm

met een water capaciteit van 252 liter

rail verkrijgbaar in chroom of polished brass

toepasbare badoverloop: 1061

*spa, zie pagina  96
sky101             Wit € 2917

Europees Topfabrikaat

bowle 
klassieke bowle bad met een afmeting van 1800 x 950 mm 

met een water capaciteit van 252 liter inclusief geïntegreerde 

badoverloop in chroom

*spa, zie pagina  96
bowl01             Wit € 2650
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NIEUW clamecy hoek R
klassieke clamecy met een afmeting van

1800 x 800 met een water capaciteit van 250 liter

inclusief geïntegreerde overloop in chroom

*spa, zie pagina  96
clamhr01             Wit € 1862

NIEUW clamecy hoek L
klassieke clamecy met een afmeting van 1800 x 800

met een water capaciteit van 250 liter

inclusief geïntegreerde overloop in chroom

*spa, zie pagina  96
clamhl01             Wit € 1862

etiole 
klassieke etiole bad met een afmeting van 1800 x 800 mm

met een water capaciteit van 252 liter 

(tevens als inbouwbad verkrijgbaar) 

exclusief overloop, ook leverbaar met badoverloop combinatie

*spa, zie pagina  96
etio01 Wit € 2650
etioIN Wit (inbouwbad) € 875

trend  
klassieke trend bad met een afmeting van 1800 x 800 mm

inclusief geïntegreerde overloop in chroom, 

tevens als inbouwbad verkrijgbaar
exclusief overloop, ook leverbaar met badoverloop combinatie

*spa, zie pagina  96
tren01 Wit € 2650
trenIN Wit (inbouwbad) € 875

Baden acryl
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laffayet 
klassieke laffayet bad met een afmeting van 1600 x 620 mm

met een water capaciteit van 290 liter

inclusief geïntegreerde badoverloop in chroom

*spa, zie pagina  96
laff01             Wit      € 3985

oxo 
klassieke oxo bad met een afmeting van 1700 x 800 mm

met een water capaciteit van 200 liter

inclusief geïntegreerde badoverloop in chroom

*spa, zie pagina  96
oxo01             Wit      € 2650 

NIEUW oxo XS 
klassieke oxo bad met een afmeting van 1550 x 800 x 570 mm

met een water capaciteit van 200 liter

inclusief geïntegreerde badoverloop in chroom

*spa, zie pagina  96
oxo01             Wit      € 2550 

NIEUW moritz XS 
klassieke moritz bad met een afmeting van  1550 x 700 x 600 mm 

inclusief geïntegreerde overloop in chroom, 

tevens als inbouwbad verkrijgbaar 
exclusief overloop, ook leverbaar met 

badoverloop combinatie.

*spa, zie pagina  96
mori01 Wit € 2450
moriIN Wit (inbouwbad) € 825

NIEUW venis XS 
klassieke venis bad met een afmeting van  1750 x 850 x 600 mm 

inclusief geïntegreerde overloop in chroom, 

tevens als inbouwbad verkrijgbaar 
exclusief overloop, ook leverbaar met 

badoverloop combinatie.

*spa, zie pagina  96
mori01 Wit € 2798
moriIN Wit (inbouwbad) € 945
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Bad vul combinatie
voor gemonteerde ronde  bad overloop set met click-clack systeem 

en geïntregeerde bad vul combinatie, tegen meerprijs van € 420,- 

effen kleur
beschikbaar in vele kleuren, vraag naar de mogelijkheden

kleur combinatie
beschikbaar in 2 kleuren naar keuze, binnen zijde en 

buitenzijde +  tegen meerprijs van 30% 

blad-goud afwerking
vraag naar de mogelijkheden

blad-zilver afwerking
vraag naar de mogelijkheden

Wellness Pure
24 ultra-platte lucht gaatjes, ozon therapie,  met automatisch 

droog systeem en afstandsbediening

1 inbouw versie € 1798,-

2 vrijstaande versie € 4198,-

Wellness Premium
24 ultra-platte lucht gaatjes, ozon therapie,  met automatisch 

droog systeem, 20 mini LED licht ketting of 2 aan-uit lampjes 

en afstandsbediening

1 inbouw versie € 1898,-

2 vrijstaande versie € 5895,-

Wellness Deluxe
24 ultra-platte lucht gaatjes, 20 mini LED licht ketting 

of 2 aan-uit lampjes, bluetooth geluid systeem met 2 

luidsprekers, ozon therapie, met automatisch droog systeem 

en afstandsbediening

1 inbouw versie € 2898,-

2 vrijstaande versie € 9495,-

Click-Clack bad overloop
voor gemonteerde ronde  bad overloop set met click-clack systeem 

in chrome, ook leverbaar met een pop-up systeem

Slotted bad overloop
Voor gemonteerde slotted bad overloop set met click-clack systeem 

in chrome 

Baden opties
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Maatwerk 
badpanelen op verzoek
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Windsor & Co.Baden gietijzer europees top fabrikaat

essex
klassieke essex bad met een afmeting van 

1560 x 780 x 580 of 1700 x 780 x 580 inclusief ijzeren poten,

binnenzijde wit en buitenzijde wit primer of ral kleur

WG 12  1560   Primer/Antraciet      € 2745
WG 12  1700   Primer/Antraciet      € 2945

brighton
klassieke brighton bad met een afmeting van

1700 x 780 x 585 mm inclusief ijzeren poten, binnenzijde wit

buitenzijde zwarte primer verkrijgbaar met of zonder

kraangaten

WG 13     Primer/Antraciet € 2295

antique
klassieke anique bad met een afmeting van 1820 x 770 x 585

mm inclusief ijzeren poten binnenzijde wit, buitenzijde wit

primer of ral kleur met of zonder kraangaten

WG 15      Primer/wit € 3295

Alle baden in onderstaande RAL kleuren leverbaar tegen een meerprijs van € 248

Gietijzeren baden zijn standaard aan de buitenkant voorzien van een donker grijs/antraciet kleurige grondverf/primer.  De basis primer kan kleurnuances / emaille spatten 
bevatten, Windsor adviseert dan ook de baden in de gewenste kleur na te verven.  Windsor & Co 1903 gietijzeren baden zijn van Europees fabrikaat / 100 % made in Europe !

Ral 1028 Ral 1001

Ral 4006 Ral 5013

Ral 2002 Ral 302

Ral 5005 Ral 6004

Ral 3011 Ral 3005 Ral 3014

Ral 7008 Ral 6025 Ral 7005

Ral 4008 Ral 8016

Ral 7016 Ral 7016

LET OP!

Ral 1006

Ral 5002

Ral 2009

Ral 6032

Ral 4002

Ral 8008
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copper I
klassieke copper I, binnenkant van tin buitenkant van koper

copp01 verkrijgbaar in 1500 x 660 mm  30KG € 8459
copp02 verkrijgbaar in 1700 x 690 mm  40KG € 8903
copp03 verkrijgbaar in 2000 x 800 mm  60KG € 11187
inclusief click-clack bad afvoer

copper II
klassieke copper II, compleet van koper

copp04 verkrijgbaar in 1500 x 660 mm 30KG € 8459
copp05 verkrijgbaar in 1700 x 690 mm 40KG € 8903
copp06 verkrijgbaar in 2000 x 800 mm 60KG € 11187
inclusief click-clack bad afvoer

Baden koper

copper IV
klassieke copper IV, compleet van koper

afmeting van het bad is 1600 x 700 mm gewicht is 50KG

copp07 Koper/Koper  € 9350

copp08  Koper/Tin € 9350

inclusief click-clack bad afvoer

tin
klassiek tinnen bad, binnenkant is van tin en buitenkant is van tin

tin01 verkrijgbaar in 1500 x 660 mm 30KG € 8459
tin02 verkrijgbaar in 1700 x 690 mm 40KG € 8903
tin03 verkrijgbaar in 2000 x 800 mm 60KG € 11187
inclusief een click-clack bad afvoer

Koper baden:

Koper, tin en messing zijn zeer goede geleiders waardoor de warmte doordringt tot in het gehele bad.  Het ontwerp van deze baden is uniek waardoor men rechter op zit en de royale rondingen comfortabel rond de 

schouders lopen. Onze koper baden zijn dieper dan de standaard baden, dit zorgt ervoor dat er geen schouders of knieën boven de waterlijn uitkomen en moedigt u aan om nog meer te genieten. Een standaard koper 

bad weegt 45 kg, in perspectief met een gietijzeren bad welke ongeveer 160 kg weegt. Onze koper baden kunnen daarom gemakkelijk worden geïnstalleerd door één persoon en zijn hierdoor ideaal voor projecten 

of renovaties waar gewicht een probleem is. De 1903 baden zijn vervaardigd uit messing, koper en of tin en zijn 100% 'Made in England'
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Een bad is de must have voor elke badkamer waar u zich wilt opfrissen maar vooral ook 

ontspannen. Zak heerlijk onderuit in 1 van onze luxe baden 

gemaakt van hoogwaardig acryl. 

Carlton Slipper
bad met éénzijdige hoge rug  (1550 x 730 x 430) 

CB003X € 1.398,-

Baden
Continental

carlton
sifon en vloerbuis en 

sierbuizen voor waterleiding

chroom

CB007XC chroom € 445
CB007xN nikkel € 587
CB007xG goud € 928
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bonneville
dubbel rond slipperbad op poten (1750 x 720 x 420) 

CB004X  € 1.598,-

carlton
dubbel rond bad op poten (1700 x 750 x 420) 
CB002X  € 1.398,-

carlton
klik-klak badafvoer en overloop in kunststof 

CB003X € 69,-

carlton
badafvoer en overloop met stop 

en ketting

CB006XC chroom € 152
CB006xN nikkel € 185
CB006xG goud € 248

carlton
sifon en vloerbuis
chroom
CB009X  € 152,-

carlton
badafvoer en overloop, kunststof, 
met stop en ketting
WB1058C Chroom € 49
WB1058N Nikkel € 59,50
WB1058G Goud € 69,50

badkraanpoten
vrijstaande badkraan poten 

Aansluitmaat 3/4” 

 

Chroom    WB1067C € 396
Nikkel  WB1067N € 587
Goud  WB1067G  € 928

special
opbouw badafvoer special exclusief sifon t.b.v.

de caambery en bolton bad

1058ESC  Chroom      € 179
1058ESN  Nikkel      € 229
1058ESG  Goud      € 298

badafvoer set
klassieke badafvoer set van kunststof met 

een aansluitmaat van 1 1/2” 

inclusief lijm

1038  Kunststof €33

Carlton Slipper
bad met éénzijdige hoge rug  (1550 x 730 x 430) 

CB003X € 1.398,-
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1903 
Windsor & Co.Accessoires Dorset-Gold 



wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 635 x 490 mm

en met 1, 2 of 3 kraangaten

hoogte voorzijde van de wastafel op zuil is 920 mm

WE2  Wit € 639

wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 635 x 490 mm

en met 1, 2 of 3 kraangaten

hoogte voorzijde van de wastafel op zuil is 920 mm

WE1  Wit € 639

zuil glad
klassieke hoge zuil glad

WE3P  Wit € 358

zuil glad
klassieke hoge zuil glad

WE3P  Wit € 358

zuil relief
klassieke hoge zuil relief

WE3F  Wit € 358

zuil relief
klassieke hoge zuil relief

WE3F  Wit € 358

Sanitair
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Windsor & Co.Sanitair Windsor & Co

laagsysteem
klassiek laagsysteem voor toilet en toebehoren in

chroom en/of in het nikkel

WE10C  Wit/Chroom € 968
WE10N  Wit/Nikkel € 1096

hoogsysteem 
klassiek hoogsysteem voor toilet en toebehoren in

choom en/of in het nikkel

WE8C  Wit/Chroom € 1403
WE8N  Wit/Nikkel € 1636

toilet glad t.b.v. het hoog/laag systeem met PK uitgang

WE9P  Wit € 701
toilet relief t.b.v. het hoog/laag systeem met PK uitgang

WE9F  Wit € 701

toilet glad t.b.v. het hoog/laag systeem met PK uitgang

WE9P  Wit € 701
toilet relief t.b.v. het hoog/laag systeem met PK uitgang

WE9F  Wit € 701

toilet toilet

duobloksysteem 
klassiek duobloksysteem voor toilet hendel 

porselein chroom of porselein nikkel

wordt geleverd met Geberit binnenwerk

WE11C  Wit/Chroom € 968
WE11N  Wit/Nikkel € 1096

toilet glad t.b.v. het duoblok systeem met PK uitgang

WE12P  Wit € 701
toilet relief t.b.v. het duoblok systeem met PK uitgang

WE12F  Wit € 701

toilet
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windsor 1903 hangtoilet
klassiek windsor 1903 hangtoilet met een europese

aansluiting en bevestiging van 180 mm h/h

met relief rand
WEH9  Wit € 498

windsor 1903 hangtoilet
klassiek windsor 1903 hangtoilet met een europese

aansluiting en bevestiging van 180 mm h/h

met gladde rand
BEH9  Wit € 498

Universele Windsor brillen tevens toepasbaar

Het windsor exclusive sanitair word geleverd met het Windsor logo.
Op verzoek kunnen toilet binnenwerken worden voorgemonteerd.

Sanitair Windsor & Co

bidet glad
klassieke bidet glad voorzien van 1 kraangat

exclusief kraan

WE13P  Wit € 691

bidet relief
klassieke bidet relief voorzien van 1 kraangat

exclusief kraan

WE13F  Wit € 691

toilet fontein
met 1 kraan gat

400 x 215 mm

WE18  Wit € 398

toilet fontein
Klassiek toilet fontein met 

windsor-logo met 1 kraangat

380 x 285 x 158 mm

WE28  Wit € 198
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wastafel
klassieke wastafel zonder opstaande rand met een afmeting

van 670 x 540 mm verkrijgbaar met 1 of 3 kraangaten

AR844W  Wit € 498

wastafel
klassieke wastafel zonder opstaande rand met een afmeting

van 735 x 540 mm verkrijgbaar met 1 of 3 kraangaten

AR854W  Wit € 498

wastafel
klassieke wastafel met opstaande rand met een afmeting

van 590 x 460 mm verkrijgbaar met 1 of 3 kraangaten

AR814W  Wit € 444

zuil
klassieke zuil t.b.v. AR814 wastafel

AR815W  Wit € 269

zuil
klassieke zuil t.b.v. AR824/834/844/854

AR805W  Wit € 289

zuil
klassieke zuil t.b.v. AR824/834/844/854

AR805W Wit € 289

wastafel
klassieke wastafel met opstaande rand met een afmeting

van 650 x 530 mm verkrijgbaar met 1 of 3 kraangaten

AR824W  Wit € 498

wastafel
klassieke wastafel met opstaande rand met een afmeting

van 700 x 540 mm verkrijgbaar met 1 of 3 kraangaten

AR834W  Wit € 498

Sanitair Arcade
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wastafel groot
klassieke grote wastafel met een afmeting

van 900 x 560 mm met 1 of 3 kraangaten

AR864W  Wit € 1037

wastafel groot
klassieke grote wastafel met een afmeting

van 1030 x 590 mm met 1 of 3 kraangaten

AR874W  Wit € 1248

set poten porselein
t.b.v. AR864/874

GB001W  Wit   € 675

fonteintje
klassiek fonteintje een hoek model met een afmeting van 340 x 340 mm

met een keuze uit geen of 1 kraangat

AR036  Wit € 336

fonteintje
klassiek fonteintje een recht model met een afmeting van 375 x 280 mm

met een keuze uit geen, 1 of 2 kraangaten

AR035  Wit € 336

Sanitair Arcade

set steunen metaal
klassieke set metalen steunen t.b.v. de AR864/874

MNSARW  Wit € 475

set steunen porselein
klassieke set porsleinen steunen t.b.v de AR864/874

MNSLENW  Wit € 348
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half hoogsysteem compleet
klassieke half hoogsysteem compleet zonder bril met

AO of PK uitgang

AR812/AR801WC Wit/Chroom      € 923
AR812/AR801WG  Wit/Goud      € 970
AR812/AR801WN  Wit/Nikkel      € 970
AR801 is een toiletpot

bovenstaande toiletten zijn tevens

verkrijgbaar in PK uitvoering AR811

duoblok compleet
klassieke complete duoblok zonder bril 

met AO uitgang

AR822/AR821WC

Wit/Chroom  € 1166
AR822/AR821WN

Wit/Nikkel € 1202

duoblok compleet
klassieke complete duoblok zonder bril 

met PK uitgang

AR822/AR831WC

Wit/Chroom   € 1166
AR822/AR831WN

Wit/Nikkel € 1202

hoogsysteem 
compleet
klassieke complete hoogsysteem zonder 

bril met AO of PK uitgang

AR802/AR801CW  

Wit/Chroom      € 1498
AR802/AR801GW  

Wit/Goud      € 1898
AR802/AR801NW  

Wit/Nikkel      € 1898
AR801 is een toiletpot

bovenstaande toiletten zijn tevens

verkrijgbaar in PK uitvoering 

tevens los verkrijgbaar

AR811Wit/Nikkel € 507

Sanitair Arcade

Serie arcade toiletten uitsluitend leverbaar met originele arcadebril
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Het Arcade sanitair is ook verkrijgbaar in zwart en in gedecoreerde 
variant. Informeer bij ons verkoopteam naar de mogelijkheden

hangtoilet compact
klassiek compact hangtoilet met een afmeting van

500 x 370 mm met een europese aansluitmaat van 

180 mm te combineren met het inbouw reservoir IBSA

AR841   Wit € 598

toiletzitting 
klassieke toiletzitting, hout walnoot

AR004  Chroom € 295
AR005  Goud € 317

hangtoilet
klassieke hangtoilet met een afmeting van 530 x 370 mm

met 1 kraangat

AR843  Wit € 598      

toiletzitting 
klassieke kunststof toiletzitting in wit hoogglans

AR002W  Chroom € 131
AR003W  Goud € 149

toiletzitting 
klassieke kunststof toiletzitting in zwart hoogglans

AR003ZC Chroom  € 177
AR003ZG Goud  € 205

bidet
klassieke bidet met 1 kraangat

AR823W Wit  € 479

toilet half / hoogsysteem 
klassieke toilet half/hoogsysteem met AO uitgang

AR801W Wit € 507

toilet half / hoogsysteem 
klassieke toilet half/hoogsysteem met PK uitgang

AR811W  Wit € 507

staand muurtoilet
klassiek staand muurtoilet “back to the wall” 

Geschikt voor inbouw systeem

AR891W Wit € 714
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duoblok compleet
klassieke duoblok met AO uitgang en WISA binnenwerk

LO921/LO922WC Wit/Chroom      € 1031

duoblok compleet
klassieke duoblok met AO uitgang en WISA binnenwerk

LO921/LO922WN Wit/Nikkel      € 1065

duoblok compleet
klassieke duoblok met PK uitgang en WISA binnenwerk

LO931/LO922WC Wit/Chroom      € 1031

duoblok compleet
klassieke duoblok met PK uitgang en WISA binnenwerk

LO931/LO922WN Wit/Nikkel      € 1065

toiletzitting
klassieke toiletzitting van kunststof wit

hoogglans

LO004W Chroom  € 295
LO005W   Goud         € 317

wastafel
klassieke wastafel met 1 of 3 kraangaten

LO934W Wit      € 1085

porseleinen ophangbeugel
klassieke porseleinen ophangbeugel

MNSLENW Wit € 280

toiletzitting
klassieke toiletzitting van kunststof wit hoogglans

LO002W Wit/Chroom € 131
LO003W Wit/Goud € 149

half / hoogsysteem voor toilet
klassieke half/hoogsysteem voor een toilet

LO912W Wit € 698

toilet voor half / hoogsysteem
klassieke toilet voor half/hoogsysteem met PK uitgang

LO911W  Wit € 393

toilet voor half / hoogsysteem
klassieke toilet voor half/hoogsysteem met AO uitgang

LO901W  Wit € 393

wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 

680 x 520 mm met 1 of 3 kraangaten

 LO924W Wit  € 343

wastafel picollo
klassieke wastafel met een afmeting van 580 x 450 mm

met keuze uit 1 of 3 kraangaten

LO914W Wit € 343

zuil
klassieke zuil t.b.v. de LO914

LO915W  Wit € 269

zuil
klassieke zuil t.b.v. de LO924

 LO905W Wit € 269
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wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 620 x 500 mm met 1 of 3 kraangaten

D19 Wit       € 600

zuil
klassieke zuil t.b.v. de D19 wastafel

D16 Wit       € 265

wastafel  new victoria
klassieke wastafel met een afmeting van

860 x 590 mm met 1 of 3 kraangaten

PVEW463 Wit      € 899

wastafel  new victoria
klassieke wastafel met een afmeting van 1200 x 590 mm

met een keuze uit 1 of 3 kraangaten

PVEW483 Wit      € 1344

set porseleinen poten
PVEW09L  Wit      € 348

set porseleinen poten
PVEW09L  Wit       € 348

wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 1120 x 1640 mm met 1 of 3 kraangaten inclusief poten

D30 Wit       € 1713

wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 920 x 590 mm met 1 of 3 kraangaten inclusief poten

D31 Wit       € 1713

porseleinen poten
extra porseleinen poten te gebruiken voor de D30 en D31 wastafels

D32 Wit         € 574
planchet porselein
klassieke planchet van porselein van 920 mm breed

D52 Wit       € 212

planchet porselein
klassieke planchet van porselein van 1120 mm breed

D53 Wit       € 265

Sanitair Devon
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wastafel  keramische dubbel
LA12 1200 x 540 mm Geschikt voor muurbevestiging  € 1440

onderstel voor wastafel
LA12OS  Wit glans, zwart glans en grijs glans  € 2298

keramische wastafel
klassieke keramische wastafel compleet met onderstel

LAM90W  900 x 540 mm € 4598

dubbele keramische wastafel
klassieke dubbele keramische wastafel met onderstel

LAM120  1200 x 540 mm € 3598

keramische wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van 900 x 540 mm

LAM90ZG  wastafel € 798

massief houten onderkast
klassiek massief houten onderkast t.b.v. de LAM90ZG wastafel

Wit glans, zwart glans en grijs glans € 3898
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hangtoilet compact
klassiek compact hangtoilet met een afmeting van

530 x 380 mm en een europese aansluiting van 180 mm

LA18    Wit € 498

duoblok 
klassieke duoblok met een afmeting van 385 x 705 mm inclusief 

systeem in AO en PK uitgang

LA09B Toiletpot AO of PK  € 598
klassiek watersysteem met een deksel

en WISA binnenwerk € 379

toiletbril 
klassieke toiletbril t.b.v. de LA18

LA003N Wit-zwart   € 179
LA003W Walnoot   € 369

wastafel
klassieke wastafel met een afmeting van

900 x 540 mm

LA11    Wit € 798

zuil
klassieke zuil t.b.v LA11 wastafel

LA03    Wit € 298

wastafel   
klassieke wastafel met een afmeting van

700 x 540 mm

LA10    Wit € 576

zuil
klassieke zuil t.b.v. de LA10/11 wastafel

LA03     Wit  € 298
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onderstel
klassieke onderstel t.b.v. de WB4143K1 wastafel

WB9195K1 Chroom € 2495 
WB9195K2 Goud € 3295
WB9195K3 Brons € 3295

wastafel
klassieke wastafel met 2x 3 kraangaten

WB4143K1 Chroom € 1945 
WB4143K2 Goud € 1945
WB4143K3 Brons € 1945

nevada wastafel onderbouw
klassieke nevada onderbouw wastafel met een afmeting van 580 x 435 mm

alleen de binnenzijde is geglazuurd

NEVADA    Wit € 239

nevada small wastafel onderbouw
klassieke nevada ovalen onderbouw wastafel small met een afmeting van 420 x 390 mm

alleen de binnenzijde is geglazuurd

NEVADA SMALL   Wit € 159

wastrog
klassieke wastrog met een

afmeting van 1200 x 450 x

200 mm, 4 zijden geglazuurd

S77 Wit  € 431

wastrog
klassieke wastrog met een

afmeting van 900 x 450 x

200 mm, 4 zijden geglazuurd

S76 Wit € 347

afvoer
klassieke afvoer met een diameter van 

90 mm t.b.v. de keukensinks zonder 

overloop

1059C Chroom      € 114
1059N Nikkel      € 127
1059G Goud     € 138

afvoer
klassieke afvoer met een diameter van

60 mm t.b.v. de keukensinks zonder

overloop

1060C Chroom € 83
1060N Nikkel    € 92
1060G Goud      € 97
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universele wastafel afvoer
klassieke universele wastafel afvoer t.b.v. de wastafels met

overloop met een aansluitmaat van 1 1/4”  x 3 1/8”

1045C  Chroom € 55
1045N   Nikkel     € 61
1045G  Goud      € 67

universele wastafel afvoer
klassieke universele wastafel afvoer t.b.v. de wastafel met

overloop met een aansluitmaat van 1 1/4” x 3 1/8”

1045CAPC Chroom      € 68
1045CAPN  Nikkel     € 72
1045CAPG   Goud    € 92

universele wastafel afvoer
klassieke universele wastafel afvoer t.b.v. de wastafel met

overloop met een aansluitmaat van 1 1/4” x 3 1/8”

1046C  Chroom     € 55
1046N   Nikkel    € 61
1046G   Goud    € 67

universele wastafel sifon
klassieke universele wastafel sifon met muurbuis te

combineren met bovenstaande afvoer putjes

1001/7C Chroom € 69
1001/7N Nikkel € 112
1001/7G Goud € 152

vloer/verlengbuis
klassieke vloer/verlengbuis t.b.v. de 1001/7

1008C Chroom € 40
1008N Nikkel € 68
1008G Goud € 96

sifon de luxe
klassieke sifon de luxe toe te passen bij grote en dubbele

wastafels en maximes

1010C Chroom      € 40
1010N Nikkel      € 72
1010G Goud      € 80

click clack waste
CBWA002X € 29

vierkante click clack waste 
CBWA019X € 29

click clack waste
CBWA015X € 29
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toiletbril hout Wit
klassieke toiletbril van hout

S010C Wit/Chroom      € 178
S011G Wit/Goud      € 209
Uitvoering soft close
klassieke toiletbril van hout met soft close

S0010SC Wit/Chroom      € 198

toiletbril hout Mahoy
klassieke toiletbril van hout

S004C  Wal/Chroom     € 178
S005G  Wal/Goud   € 219
Uitvoering soft close
klassieke toiletbril van hout met soft close

S003SC  Wal/Chroom  € 198

toiletbril hout Zwart
klassieke toiletbril van hout

S007C Zwart/Chroom     € 178
S008G Zwart/Goud          € 209
Uitvoering soft close
klassieke toiletbril van hout met soft close

S007SC Zwart/Chroom    € 198

toiletbril hout Oak
klassieke toiletbril van hout

S001C Oak/Chroom      € 178
S002G Oak/Goud      € 252
Uitvoering soft close
klassieke toiletbril van hout met soft close

S001SC  Oak/Chroom     € 219

Doucheputjes

doucheputje
klassiek douche putje met een 

afmeting van 100 x 100 mm

11316  Chroom € 82
11312 Pol. Brass € 76
11308 Nikkel € 103

doucheputje
klassiek douche putje met een

afmeting van 150 x 150 mm

11318  Chroom € 134
11314 Pol. Brass € 119
11309 Nikkel € 167

doucheputje
klassiek douche putje met een 

afmeting van 140 x 140 mm

11317  Chroom € 134
11313 Pol. Brass € 119
11307 Nikkel € 167

doucheputje
klassiek douche putje met een 

afmeting van 200 x 200 mm

11319  Chroom € 200
11315 Pol. Brass € 171
11310 Nikkel € 250

Onze houten toiletbrillen zijn voorzien van een speciale laklaag om het hout te beschermen. Het is van belang dat agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor, gemeden worden, dit soort schoonmaak middelen tasten 

namelijk de laklaag aan waardoor het hout in aanraking komt met vocht met alle gevolgen van dien. Men dient de toiletbril te reinigen met een niet agressief schoonmaakmiddel op vochtige doek, niet te  nat en na 

reinigen direct af te drogen. Tevens is het aan te bevelen de houtenbrillen na reiniging of vanaf nieuw te behandelen met meubel spray met bijenwas, dit werkt vuil werend.

Afgebeelde modellen kunnen altijd afwijken van de werkelijkheid
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afwerk rozet
klassieke afwerk rozet t.b.v spoelbuizen

1043C Chroom € 48
1043N Nikkel € 52
1043G Goud € 56

spoelbuis
klassieke spoelbuis t.b.v. het half/hoogsysteem toilet

1042C Chroom € 60
1042N Nikkel € 96
1042G   Goud    € 112

bevestigingsbeugel
klassieke bevestigingsbeugel t.b.v. spoelbuizen

1044C Chroom € 36
1044N Nikkel € 44
1044G Goud € 52

spoelbuizen set hoog systeem
klassieke spoelbuizen set t.b.v. het hoogsysteem toilet

1041C  Chroom € 248
1041N  Nikkel € 298
1041G Goud € 348

siersteunen
klassieke siersteunen t.b.v. het toilet reservoir

1041/6C Wit € 99 

siersteunen
klassieke siersteunen t.b.v. het toilet reservoir

1041/9C Chroom € 148
1041/9N Nikkel € 180

doortrek hevel voor hoogsysteem
klassieke doortrek hendel t.b.v. het hoog systeem

1041/1C Chroom € 84
1041/1N Nikkel € 96
1041/1G Goud € 104

trekketting
klassieke trekketting met porseleinen handvat

1041/2C Chroom € 67
1041/2N Nikkel € 84
1041/2G Goud € 96

hoekstopkraan met 
verlengbuisje
klassiek hoekstopkraantje met verlengbuisje 

t.b.v. wastafelkraanen toilet met een aansluitmaat 

van 1/2” x 3/8”  prijs is compleet van warm en koud

WB2099C Chroom € 48
WB2099N Nikkel € 72
WB2099G  Goud     € 80

doortrek hendel
klassieke doortrek hendel t.b.v. het halfhoog/duoblok systeem

1080C  Chroom € 67
1080N  Nikkel € 78
1080G  Goud € 84



Sfeerbeeld



Radiatoren

windsor
klassieke windsor radiator met een afmeting 

van H850 x B600 x D235 | HH443 mm | 

CV-water = 356 Watt bij 50 °C 

optie electrisch 2x 100 Watt + € 498,-

WB017CS Chroom € 1558
WB017NS Nikkel € 1869
WB017GS Goud € 2568
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buckingham
klassieke buckingham radiator met een afmeting van

H748 x B498 x D123 | WH100 mm 

CV-water = 169 Watt bij 50 °C

*optie electrisch 100 Watt + € 465,-
WB010CS Chroom € 957
WB010NS Nikkel € 1068
WB010GS Goud € 1398

osbourne
klassieke osbourne radiator met een afmeting van

H848 x B598 x D137 mm | HH453 mm

CV-water = 195 Watt bij 50 °C 

*optie electrisch 100 Watt + € 465,-
WB024CS Chroom € 948
WB024NS Nikkel € 1048
WB024GS Goud € 1498

regency
klassieke regency radiatior met een afmeting van

H965 x B673 x D230 | HH 528 

CV-water =  554 Watt bij 50 °C 

*optie electrisch 400  Watt + € 465,-
WB004BCS Chroom € 1298
WB004BNS Nikkel € 1598
WB004BGS Goud € 1998

chatsworth floor   
H965 x B540 x D230 | hh 395 

CV-water = 392 Watt bij 50 °C 

*optie electrisch 200  Watt + € 465,-
WB67CS Chroom € 995
WB67NS Nikkel € 1192
WB67GS Goud  € 1698   
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regency  [wall mounted]
klassieke regency wall mounted radiator met een afmeting

van H740 x B675 x D250 mm | HH 600 mm

CV-water  = 568 Watt bij  50 °C

*optie electrisch 400 Watt + € 465,-
WAC64CS Chroom € 1298
WAC64NS Nikkel € 1498
WAC64GS Goud € 1998

Electrisch uitgevoerd: De meeste radiatoren kunnen electrisch worden uitgevoerd. Hiervoor dient u rekening te houden met een meerprijs. 
Electrisch: Op verzoek kan de radiator gecombineerd worden uitgevoerd, dit duidelijk aangeven bij de bestelling.
Speciale maatvoering: Maatwerk kan op verzoek worden geleverd. Een prijsopgave/levertijd & maat tekening zal altijd vooraf geschieden. 
Op maat gemaakte radiatoren kunnen niet retour genomen worden!
Fabrieksgarantie: Om aanspraak te maken op eventuele fabrieksgarantie dienen de radiatoren geinstalleerd te worden door een 
erkent installateur en te worden voorzien van de door ons geadviseerde radiatorkranen.
De vermelde maten zijn indicaties, deze kunnen afwijken. Aan opgegeven maten kunt u geen rechten ontlenen.

finchley 10 lids
H965 x B765 x D230 | HH 620  

CV-water  = 653 Watt bij  50 °C

*optie electrisch 400 Watt  + € 465,-
WB004ASC  chroom        € 1398
WB004ASN  nikkel € 1645
WB004ASG  goud € 2245

Alle electrisch modellen zijn uitgevoerd met blinde pluggen

kensington
klassieke kensington radiator met een afmeting van H963 x 

B673 x D168 mm | HH 528 mm

CV-water = 351 Watt bij 50 °C

*optie electrisch 125 Watt + € 465,-
WB003ASC Chroom € 1148
WB003ASN Nikkel € 1298
WB003ASG Goud € 1798

radiator electrisch uitgevoerd [meerprijs]
radiator elektrisch uitgevoerd inclusief elemelent

zie radiator toebehoren voor schakelaar optie’s

reu01 element € 465
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sandringham floor
klassieke sandringham radiator met een afmeting van

1648 x 598 x 144 mm | HH 453 

CV-water = 310 Watt bij 50 °C

optie electrisch 150 Watt + € 465,-

WAC34CS Chroom € 1198
WAC34NS Nikkel € 1398
WAC34GS Goud € 1698

sandringham wall
klassieke sandringham radiator met een afmeting van

1055 x 598 x 144 mm | HH 453

CV-water = 395 watt bij 50 °C 

WAC34CS Chroom € 1198
niet verkrijgbaar in andere kleuren en electra

Radiatoren

Alle electrisch modellen zijn uitgevoerd met blinde pluggen
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barium wall
H1403 x B575 x D250 | HH500 

CV-water = 824 Watt bij 50 °C

optie electrisch 400  Watt + € 465,-

WB013WMCS Chroom € 1345
WB013WMNS Nikkel € 1645
WB013WMGS Goud € 2268

barium floor
wandmontage/staand 

H1500 x B500 x D250 | HH343

CV-water = 815 Watt bij 50 °C 

optie electrisch 400 Watt + € 465,-

WB013FWCS Chroom € 1345
WB013FWNS Nikkel € 1645
WB013FWGS Goud € 2268

Radiatoren

Alle electrisch modellen zijn uitgevoerd met blinde pluggen
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coverset/rosetten
klassieke coverset/rosetten in een set van 2

WAC63C Chroom € 25
WAC63N Nikkel  € 29
WAC63G Goud € 40

radiatorenkranen set
klassieke radiatorkranen als arne

ook verkrijgbaar met rechte aansluiting

WACAV1C Chroom € 79
WACAV1N Nikkel € 88
WACAV1G Goud € 143

connectiepijpjes
klassieke connectiepijpjes als set van 2

WAC41C Chroom € 28
WAC41N Nikkel € 47
WAC41G Goud € 59

radiatorenkranen set
klassieke radiatorenkranen met kruisgreep

WAC38C Chroom € 128
WAC38N Nikkel € 179
WAC38G Goud € 268

voltage regelaar
klassieke voltage regelaar t.b.v. optie elektra

handdoekrails met 2 regelbare uitgangen

met 150 watt of 1000 watt

R2C Chroom € 161
R2N Nikkel € 179
R2W Wit € 161

mantelbuis 
klassieke mantelbuis “ball joint” model t.b.v.

van de afwerking van de elektra kabel

WAC60C Chroom € 168
WAC60N Nikkel € 186
WAC60G Goud € 206

mantelbuis 
klassieke mantelbuis t.b.v. de afwerking van

de elektra kabel

WAC61C Chroom € 150
WAC61N Nikkel € 165
WAC61G Goud € 205

voltage regelaar
klassieke voltage regelaar t.b.v. optie elektra

handdoekrails met 1 regelbare uitgang

met 75 watt of 400 watt

R1C Chroom € 73
R1N Nikkel € 81
R1W  Wit     € 70
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chatsworth wall 
klassieke chatsworth radiator met een afmeting van 381 x 685 x 377 mm | HH 610 mm 

CV-water = 260 Watt bij 60 °C  

WAC67C Chroom € 1349

Alleen electrisch! aansluitpunten zijn afgesloten met blinde pluggen

winchester
H870 x B675 x D325 

CV-water = 1450 Watt bij 50 °C 

optie electrisch 2 x 400 Watt + € 465,-

WAC37C Chroom € 5215
WAC37N Nikkel € 5736
WAC37G Goud € 6595
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Electrisch uitgevoerd: De meeste radiatoren kunnen electrisch worden uitgevoerd. Hiervoor dient u rekening te houden met een meerprijs. 
Zowel CV  als electrisch: Op verzoek kan de radiator gecombineerd worden uitgevoerd, dit duidelijk aangeven bij de bestelling.
Speciale maatvoering: Maatwerk kan op verzoek worden geleverd. Een prijsopgave/levertijd & maat tekening zal altijd vooraf geschieden. 
Op maat gemaakte radiatoren kunnen niet retour genomen worden!
Fabrieksgarantie: Om aanspraak te maken op eventuele fabrieksgarantie dienen de radiatoren geinstalleerd te worden door een 
erkent installateur en te worden voorzien van de door ons geadviseerde radiatorkranen.
De 1903 radiatoren zijn vervaardigd uit messing en worden zilver gelast. 100% Hand Made in England

ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 675 x 140 mm

327 Watt op cv 50 °C  125 Watt op vol 

electrisch meerprijs voor electrisch € 465,-

BL3BJFWC Chroom € 2598 
BL3BJFWN Nikkel  € 2869
BL3BJFWG Goud  € 3652

ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 825 x 140 mm

351 Watt op cv 50 °C  125 Watt op vol 

electrisch meerprijs voor electrisch € 465,-

BL4BJFWC   Chroom  € 2448
BL4BJFWN   Nikkel       € 2693
BL4BJFWG   Goud       € 2869

ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 525 x 140 mm 

292 Watt op cv 50 °C  125 Watt op vol 

electrisch meerprijs voor electrisch € 465,-

BL1BJFWC   Chroom € 2347
BL1BJFWN   Nikkel      € 2581
BL1BJFWG   Goud      € 3285

ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 600 x 140 mm 

310 Watt op cv 50 °C  125 Watt op vol 

electrisch meerprijs voor electrisch € 465,-

BL2BJFWC   Chroom € 2842
BL2BJFWN   Nikkel      € 3128
BL2BJFWG   Goud      € 3410

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 525 x 120 mm 

CV-water = 292 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL1BJWMC Chroom  € 2347
BL1BJWMN Nikkel  € 2581
BL1BJWMG Goud      € 3285

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 600 x 120 mm 

CV- water = 310 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL2BJWMC Chroom   € 2842
BL2BJWMC Nikkel € 3128
BL2BJWMG Goud      € 3410

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 675 x 120 mm 

CV-water = 327 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL3BJWMC Chroom € 2598
BL3BJWMN Nikkel      € 2869
BL3BJWMG Goud      € 3652

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 825 x 120 mm 

CV-water = 351 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL4BJWMC Chroom € 2448
BL4BJWMN Nikkel      € 2693
BL4BJWMG Goud      € 2869

ballerina 4 rails
vloer / wand montage

1238 x 525 x 138 mm 

CV- water = 239 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL6BJFWC Chroom      € 2688
BL6BJFWN Nikkel      € 2957
BL6BJFWG Goud      € 3353

ballerina 4 rails
wand montage

1275 x 525 x 125 mm 

CV-water = 239 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL6BJWMC Chroom      € 2688
BL6BJWMN Nikkel      € 2957
BL6BJWMG Goud      € 3353

Deze radiatoren zijn vervaardigd van messing buis en zijn zilver gelast, hierdoor levenslange garantie tegen corrosie.

Alleen electrisch! aansluitpunten zijn afgesloten met blinde pluggen
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ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 525 x 140 mm

CV-water = 292 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL1FWC Chroom      € 1764
BL1FWN Nikkel      € 1941
BL1FWG Goud      € 2995

ballerina  rails
vloer / wand montage

1538 x 600 x 140 mm

CV-water = 310 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL2FWC Chroom      € 1941
BL2FWN Nikkel      € 2045
BL2FWG Goud      € 2995

ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 675 x 140 mm

CV-water = 327 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL3FWC Chroom      € 1998
BL3FWN Nikkel      € 2061
BL3FWG Goud      € 3224

ballerina 5 rails
vloer / wand montage

1538 x 825 x 140 mm

CV-water = 351 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL4FWC Chroom      € 1955
BL4FWN Nikkel      € 2150
BL4FWG Goud      € 3425

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 525 x 120 mm

CV-water = 292 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL1WMC    Chroom      € 1764
BL1WMN    Nikkel      € 1941
BL1WMG    Goud      € 2995

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 600 x 120 mm 

CV-water = 310 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL2WMC    Chroom € 1941
BL2WMN    Nikkel € 2045
BL2WMG    Goud € 2995

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 675 x 120 mm 

CV-water = 327 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL3WMC    Chroom      € 1998
BL3WMN    Nikkel      €2 061
BL3WMG    Goud      € 3224

ballerina 5 rails
wand montage

1575 x 825 x 120 mm

CV-water = 351 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL4WMC    Chroom      € 1955
BL4WMN    Nikkel      € 2150
BL4WMG    Goud      € 3425

ballerina 4 rails
vloer / wand montage

1238 x 525 x 140 mm 

CV-water = 239 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL5FWC Chroom      € 1568
BL5FWN Nikkel      € 1724
BL5FWG Goud      € 2466

ballerina 4 rails
wand montage

1275 x 600 x 120 mm 

CV-water = 252 Watt bij 50 °C  

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL6WMC Chroom      € 1739
BL6WMN Nikkel      € 1912
BL6WMG Goud      € 2725

ballerina 4 rails
vloer / wand montage

1238 x 600 x 140 mm 

CV-water = 252 Watt bij 50 °C

optie electrisch 125 Watt + € 465,-

BL6FWC Chroom      € 1739
BL6FWN Nikkel      € 1912
BL6FWG Goud      € 2725

Alleen electrisch! aansluitpunten zijn afgesloten met blinde pluggen

Antiek Brons Antiek Koper Antiek Brass RVS Koper Helder Koper Geborsteld Koper



     

Flagstore Showroom

Toutenburgstraat 2 / hoek Marshallweg 
8912 AG Leeuwarden 

      Telefoon: 058 3030440 
                058 2165070 
         Mobiel:  06 51989246 

Windsor Bathrooms Nederland • Edisonstraat 16a • 8912AW Leeuwarden • The Netherlands

Email: info@windsorbathrooms.nl
Tel: =31 058 216 50 70 
Fax: =31 058 216 36 51

Al onze transactie geschieden onder het Nederlands recht, All transaction will be proved under Dutch Law
Artikelen op onze website welke niet vookomen in deze catalogus behoren niet tot het standaard assortiment

Voor informatie neemt u als dealer contact op met ons verkoop team. 
De in deze catalogus genoemde prijzen zijn geldig per 1 januari 2017
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