
COCO:
DE KRACHT VAN DE STILTE

PERSBERICHT 25.02.2016

• De nieuwe badkamermeubelcollectie Coco 
bezorgt kleine, urbane ruimtes een cachet 
van lichtheid.

• Het sensueel sobere design, ontstaan in 
samenwerking met de studio Lievore Altherr 
Molina, benadrukt de behaaglijkheid van de 
badkamer.

• Het programma omvat een bijzonder homogeen 
ogende wastafel in mineraal gietwerk in vier 
breedtes – hangend aan de muur bevestigd of 
op een fi ligraan metalen onderstel  –, fronten 
in lak en fi neer evenals spiegelkasten met een 
uitzonderlijk lichteffect.

• Origineel design door de speling van rond en 
vierkant, symmetrie en asymmetrie, verticaal 
en horizontaal.

    Bad Fredeburg. Coco is rechtlijnig, sober, 
geometrisch –  en toch zeer gratieus. Hoewel de 
nieuwe badkamermeubelcollectie van burgbad 
met grafi sche, bijna minimalistische duidelijkheid 
ontworpen is, oogt zij verrassend vrouwelijk: 
slank, sierlijk, stijlvol en tegelijkertijd niet 
opdringerig. Ontwikkeld in samenwerking met de 
Spaanse designstudio Lievore Altherr Molina lijkt 
de serie speciaal geschapen voor een verfi jnd, 
urbaan interieurdesign waarbij de badkamer een 
modern salon wordt, een toevluchtsoord voor de 
rustige uren ‘s morgens en aan het einde van de 
dag.

In de eerste plaats wordt Coco gekenmerkt 
door het buitengewone design van de hand 
van Jeannette Altherr. De sierlijke basis, de 
slanke, evenwichtige proporties en de homogene 
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eenheid van dun wastafelblad in mineraal 
gietwerk en wastafelonderkast benadrukken 
het meubilairkarakter van de collectie die naast 
de wastafelcombinatie nog een hoge kast, 
lichtspiegel, spiegelkasten, een opbergbank en 
een handdoekenrek omvat. Coco beperkt zich tot 
de essentie - zowel formeel als functioneel.

In de wastafel zijn alle designelementen 
verzameld: een duidelijk afgetekend, cirkelrond 
wasbekken met langwerpig rechthoekige vorm 
in mineraal gietwerk, een luchtig, heel klassiek 
onderstel in metaal en de in houtnerf variërende, 
greeploze fronten. Het ronde van de spiegel 
en de kom vormen als vrouwelijk element een 
tegengewicht voor de encadrerende kubussen. 
Coco speelt souverein met geometrische vormen 
en grafi sche lijnen, met rond en vierkant, 
verticaal en horizontaal, met vlakken en fi ligrane 
elementen. En boven alles zweeft het cirkelronde 
van de spiegel.

Wastafel met royaal legvlak en spannende 
lay-out
De moderne wasruimte met zijn klein bekken 
biedt meer ruimte voor opbergfuncties dan voor 
escalerende waterspelen. De consoleachtige, 
bijzonder homogeen ogende wastafel  dankzij 
de extreem dunne bladdikte van slechts 6,5 mm 
in mineraal gietwerk is verkrijgbaar in een aan 
de wand bevestigde, hangende versie of als 
staand model op een zwart metalen onderstel 
van gebogen, zacht haptisch verwerkte 
profi ellijsten (hoogte 870 mm). Bij een uniforme 
diepte van 500 mm varieert de breedte van de 
wastafelconsole van een 600 mm brede enkele 
wastafel tot de 1500 mm brede dubbele wastafel 
met twee bekkens. Bij de 900 mm en 1200 mm 
brede modellen zorgt de zijdelings asymmetrische 
plaatsing van de bekkens ten aanzien van het 
brede legvlak voor extra spanning in de lay-out 

van de wastafel. Ook de fronten zijn bevallig 
gestructureerd door een deels asymmetrische 
indeling in twee tot drie, met nauwelijks zichtbare 
naden gescheiden oppervlakken.

Een bijzonder effect wordt verkregen door de 
sierlijk ogende oppervlakken in echt houtfi neer: 
hier vertonen de fronten respectievelijk brede 
en smalle velden met verschillend verlopende 
houtnerven  – een patroon dat in tegengestelde 
richting herhaald wordt aan de onderste lade van 
het aan de wand bevestigde model. Door deze 
speling van verticaal en horizontaal lopende 
fi neerrichtingen ziet het front er ritmisch en luchtig 
uit.
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Coco is gemaakt om zelfs kleine, urbane ruimtes met 
een verfi jnd concept van interieurdesign in te richten en 
er een esthetische oase van rust te kunnen creëren waar 
rustige optiek en doordachte functionaliteit overheersen 
(Foto: burgbad).



Opbergoplossingen voor verschillende 
noden: open of gesloten, aan de wand 
gemonteerd of staand op de vloer
De tegen de muur gemonteerde versie met 
ruimtebesparende sifon biedt twee boven elkaar 
geplaatste, zelfsluitende lades met comfortabele 
Tipon-techniek. De onderste lade van 160 mm 
hoog is daarbij iets vlakker gedimensioneerd dan 
de bovenste lade met een hoogte van 240 mm. 
In de dubbele wastafel zijn vier afzonderlijke, 
asymmetrisch verdeelde laden ondergebracht met 
telkens een bredere en een smallere lade per 
niveau. De wastafelonderkast met voetstuk heeft in
plaats van de tweede lade een open, ruim legbord.

Veel opbergruimte bieden de hoge 
tweedeurskasten (1760 mm hoog, 350 mm diep, 
350 mm breed) die verkrijgbaar zijn met twee 
binnenlades ofwel met uitwendig verspiegelde 
deuren. Maar Coco biedt vooral buitengewoon 
veel opbergmogelijkheden: op en onder de brede 
wastafel, in een brede spiegelkast met open 
rekelement en op een brede, lage opbergbank 
(hoogte 420 mm, diepte 350 mm, breedte 700 
mm). De bank brengt een fl exibel, behaaglijk 

element in de badkamerinrichting en kan indien 
nodig ook onder de tegen de muur gemonteerde 
wastafel geplaatst worden. Hier staat hij klaar 
voor gebruik als opbergmogelijkheid voor vers 
wasgoed, de klaargelegde handdoek of als 
opstap voor kleine voetjes en korte beentjes zodat 
de kinderen gemakkelijk aan het ritueel van het 
handenwassen, tandenpoetsen of kattenwasje 
kunnen deelnemen. 

Kasten met spiegels in plaats van 
spiegelkasten
Ook het design van de spiegelkasten valt bij 
Coco in het oog. Afhankelijk van de breedte 
van het gekozen corpus is dit namelijk niet 
volledig verspiegeld, maar uitgevoerd als een 
rekelement met open vak plus deur. Zoals bij 
alle corpusbinnenkanten van Coco heeft het 
kastinterieur met zijn doorlopende, in de gekozen 
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Dankzij het 6,5 mm extreem dunne en volledig in de 
wastafelonderkast geïntegreerde wastafelblad in 
mineraal gietwerk en het heldere, beknopte design 
oogt de combinatie als een onafhankelijke, homogene 
eenheid  (Foto: burgbad).
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uitkomen. Het spiegelvlak zelf heeft dankzij de 
zeefdruktechniek een vloeiend verloop dat naar 
de uitkanten in helder glas overgaat zodat de 
randen van de uitstekende ronde spiegeldeur 
verlicht kunnen worden door het licht erachter en 
een homogene lichtinval mogelijk wordt.

De cirkelronde lichtspiegel van Coco zorgt met 
zijn rondom lopende en van warm naar koud 
wit regelbare LED-verlichting al voor een mooie 
sfeerverlichting in de badkamer. Maar wie 
het buitengewone zoekt en de speling van de 
collectie tussen het rechthoekige en cirkelvormige 
kan smaken, gaat voor de spiegelkast met ronde 
spiegeldeur. Zelfs bij daglicht trekt hij de aandacht 
en centreert de energie van een ruimte naar de 
wastafel.  In de donkere uren wordt hij pas echt 
het middelpunt van het geheel en lijkt hij, zoals 
een boven de horizon staande zonneschijf, de 
kracht van de ochtendschemering of de rust van 
de zonsondergang in de badkamer te brengen.

COCO

frontkleur gelakte respectievelijk in fi neer 
verwerkte oppervlak ook hier een uitgesproken 
sierlijke vormgeving.

Door hun mix van materialen, hun asymmetrische 
indeling, hun open elementen en hun warm licht 
zien de spiegelkasten er veel minder hermetisch 
uit dan de klassieke modellen.

Volgens het met asymmetrieën werkende 
desingconcept is er altijd maar één spiegel 
deur die bij breedtes vanaf 900 mm aan de 
linker- of rechterkant gemonteerd is (breedtes: 
600, 900, 1200 of 1500 mm). Alleen de grote, 
qua omvang en functie bij de dubbele wastafel 
horende spiegelkast heeft twee spiegeldeuren die 
door een open rekvak gescheiden worden.

De spiegelkasten zijn verkrijgbaar in twee 
modellen met onderscheiden grote bergruimte 
die ook in design verschillen: een lager model 
met een cirkelronde spiegeldeur, gemonteerd 
met overstaande rand (corpushoogte 400, 
spiegeldiameter 700 mm) en een hoger, streng 
rechthoekig model (hoogte 600 mm) waarvan de 
vierkante spiegeldeuren gelijk met het kastcorpus 
afsluiten. In beide gevallen bedekken de aan 
beide zijden verspiegelde deuren een verticale 
functielijst met een vergrootspiegel en stopcontact.

Sfeervol licht: de aanblik van een 
zonsopgang
Voor het lichtconcept hebben burgbad en Jeannette 
Altherr een even eenvoudige als intelligente 
designoplossing uitgekiend: de bovenaan en 
onderaan geïntegreerde LED-verlichting met 
lichttemperatuurregeling wordt als indirecte 
verlichting op de wastafel of de muur gericht; 
zij fungeren daarmee niet alleen als bijzonder 
sfeervol werkende, vlakke kamerverlichting, 
maar doen de spiegelkast ook plastisch beter 

Het programma omvat een bijzonder homogeen 
ogende wastafel in mineraal gietwerk in vier breedtes 
– hangend aan de muur bevestigd of op een fi ligraan 
metalen onderstel  –, fronten in lak en fi neer evenals 
spiegelkasten met een uitzonderlijk lichteffect (Foto: 
burgbad).
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Hiermee kunnen ook op een klein grondoppervlak 
wellnessconcepten gerealiseerd worden die 
regeneratie in de eerste plaats beschouwen als 
een focus op de essentie. 

Trendy mat voor de fronten en het blad 
in mineraal gietwerk
De keuze aan warme en hoogwaardige 
oppervlakken gaan in dezelfde richting. Zo zijn 
de gelakte oppervlakken voor de fronten – wit, 
champagne, zand, riet, lichtgrijs, grijs en donker 
grijs - niet alleen in hoogglanzend maar ook in 
mat verkrijgbaar. Zelfs voor het witte blad in 
mineraal gietwerk wordt naast een glanzend ook 
een fl uwelen mat oppervlak aangeboden dat met 
zijn zacht gevoel een bijzonder sensuele kant 
vertoont. Daarnaast is er nog een grote keuze an 
oppervlakken in volledig rondom verwerkt, echt 
houtfi neer dat in de eikvarianten Natuur, Lichtgrijs, 
Fineline Light, Fineline Lichtgrijs, Authentiek of 
Tabak alsook in Notenboom Natuur en Bamboe 
Natuur verkrijgbaar is.

Het handdoekrek en de accessoires 
onderstrepen het behaaglijke karakter
De collectie wordt aangevuld met een 
ander element dat het behaaglijke karakter 
onderstreept: een handdoekrek dat zoals de aan 
de zijkant van de wastafelonderkast te monteren 
handdoekstang van zwart gelakt metaal is. Net 
zoals het handdoekrek zien alle onderdelen van 
Coco eruit alsof ze bij de volgende verhuizing 
gemakkelijk meegenomen kunnen worden. Een 
door Burgbad geplande accessoirelijn moet dit 
idee consequent doortrekken.

Een oase van rust in een urbane omgeving
Het bijzondere aan Coco is niet alleen de 
uitzonderlijke esthetiek, ver verwijderd van de 
klassieke badkamermeubels, maar ook de fl exibiliteit 
en gecomprimeerde functionaliteit. Met dergelijke 
afmetingen en combinatiemogelijkheden biedt 
Coco zich voor een verfi jnd interieurdesign aan, 
zeker in urbane, vaak klein bemeten badkamers. 

Spiegelkast met poëtisch lichteffect: dankzij een 
vloeiend verloop van refl ectie en de indirecte verlichting 
lijkt de cirkelronde spiegeldeur van Coco, zoals een 
boven de horizon staande zonneschijf, de kracht van de 
ochtendschemering of de rust van de zonsondergang in 
de badkamer te brengen (Foto: burgbad).

Lak of fi neer: wastafelonderkast met twee, met Tipon-
techniek uitgeruste, zelfsluitende laden in het verbonden 
front met een in tweeën gedeeld uiterlijk evenwel. 
Door de speling met verticaal en horizontaal lopende 
fi neerrichtingen ziet het front er ook nog ritmisch en 
luchtig uit (Foto: burgbad).
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Het sensueel sobere design, ontstaan in samenwerking 
met de studio Lievore Altherr Molina, benadrukt de 
behaaglijkheid van de badkamer (Foto: burgbad).
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Ruimtes om te regenereren
Bij Coco komen Scandinavische harmonie en 
sensualiteit samen - een handelsmerk van de 
Duitse ontwerpster die in 1988 naar Barcelona 
verhuisde om haar studie voort te zetten. Sinds 
1991 creëert ze als partner van Alberto Lievore 
en Manuel Molina producten voor onder meer 
Arper, Thonet of Foscarini. Jeannette Altherr legt 
grote nadruk op de warmte en behaaglijkheid 
van haar creaties en heeft de collectie tot in 
de kleinste details daarnaar uitgewerkt: het 
meubilairkarakter van alle elementen, maar ook 
de zorg die aan de details en het evenwicht van 
de verhoudingen besteed is - de interactie van 
het wasbekken en de spiegel, de verhouding van 
de oppervlakken en volumes, de veelzeggende 
indeling van ladefronten en rekvakken, de 
interactie van de materialen - dit alles zorgt voor 
welzijn en evenwicht. De gebruiker put kracht 
uit het intuïtieve gevoel dat hier echt alles klopt. 
Zoals bij de gulden snede.

Meer informatie:
www.burgbad.com

Burgbad, een Duitse fabrikant van meubels en 
inrichtingsconcepten voor badkamers, werd in 
1945 opgericht in Bad Fredeburg in Westfalen. 
Sinds 2010 is dit internationaal actieve bedrijf met 
productievestigingen in Bad Fredburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod en in het Franse Nogent 
le Roi een volle dochter van de ECZACIBASI-
groep. Het merk burgbad biedt talloze creatieve 
oplossingen aan voor de realisering van 
individuele, stijlzekere badkamers met een hoge 
esthetische en technische kwaliteit.



EQIO – DE SUCCESVOLLE ALLROUNDER 
VOOR DE BADKAMER HEEFT EEN NIEUWE 
OUTFIT GEKREGEN 
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• De vormgevingsopties voor de succesvolle 
collectie Eqio van burgbad worden uitgebreid 

• Het edele oppervlak Eik Flanel zorgt voor een 
lichte, moderne uitstraling

• Een asymmetrisch plaatsbare handgreep 
en een slank rekelement leggen als nieuwe 
inrichtingsfeatures individuele accenten

• Sterke service: de fabriekslevertijd  bedraagt 
slechts 2 weken

    Bad Fredeburg. De succesvolle collectie 
Eqio van burgbad heeft in 2016 een bijzonder 
sierlijke en tevens aangenaam lichte uitstraling 
gekregen: door het nieuwe oppervlak Eik Flanel 
en andere uitrustingsdetails krijgt het all-in-one 
programma extra vormgevingsopties die een heel 
individuele en moderne look mogelijk maken.

De vorig jaar geïntroduceerde collectie Eqio heeft 
de hoge verwachtingen van de specialist voor 
badkamermeubelen burgbad ingelost. Flexibele 
wasplaatsoplossingen met gegarandeerde 
bergruimte in keramiek, mineraalsteenen glas, 
in totaal vijf hoogwaardige oppervlakken in 
hoogglanzende of behaaglijke houtdecors met 
corpus in dezelfde kleur, combinatiesterke kasten, 
functionele spiegelkasten, clevere legplanken, 
innovatieve lichtoplossingen en een uitstekende 



prijs-prestatieverhouding maken van Eqio een 
echte bestseller van de kwaliteitsaanbieder. 
Distributeurs, installateurs en eindklanten 
profi teren bovendien  van de opname van 
de collectie in de snelle leveringsservice van 
burgbad: alle elementen van Eqio hebben een 
fabriekslevertijd  van slechts 2 weken.

Met Eqio wordt zelfs de kleinste ruimte 
omgetoverd in een behaaglijke badkamer
De gemiddelde badkamer in Duitsland is precies 
7,8 vierkante meter groot. Maar het assortiment 
badkamermeubelen Eqio van burgbad is 
allesbehalve doorsnee: ook in een badkamer 
van slechts vier vierkante meter met een toilet 
en een douche of bad slaagt Eqio erin om een 
grote wasruimte met spiegelkast en voldoende 
bergruimte voor een heel gezin te creëren. Het 
assortiment kan eenvoudig aan de beschikbare 
ruimte aangepast worden en groeit mee met de 
behoeften van de bewoners. 

Ruim en opgeruimd: een wasplaats die 
overal past en veel kan opbergen
In het middelpunt van de jonge serie Eqio staat 
een 490 mm diepe wastafel met de gangbare 
breedtes van 60, 90 en 120 centimeter in drie 
verkrijgbare materialen: mineraalsteen, glas of 
keramiek. Enkele wastafels zijn verkrijgbaar in 
de breedtes 620/630 mm, 920/930 mm en 
1220/1330 mm (telkens mineraalsteenen glas/
keramiek), dubbele wastafels – in keramiek 
naar keuze met één breed of twee kleinere 
bekkens – in de breedte 1220/1230 mm. In 
het bijzonder de dubbele wastafel biedt ook 
tijdens het hectische morgentoilet voldoende 
plaats voor alle gezinsleden en heeft met zijn 
maximaal vier laden genoeg bergruimte voor 
haargels, bodylotions, handdoeken, enz. De 
voordelen van de afzonderlijke materialen 
worden benadrukt door de vorm van de wastafel: 

bij identieke vormgeving van het bekken verlopen 
de overgangen bij de glazen variant zacht 
vloeiend en bij mineraalsteenuiterst precies. De 
licht overstaande rand van het keramiekbekken 
onderstreept  dan weer de massieve kwaliteit van 
dit klassieke materiaal.

Het design van de wastafels zorgt voor een rustige 
uitstraling met een genereuze breedte. Wastafel 
en onderkast (460 mm diep, 600 mm hoog, 
breedtes van 600, 900 en 1.200 mm) vormen 
een homogeen geheel. Gemeenschappelijk voor 
alle materiaalvarianten zijn de twee volumineuze 
laden met asymmetrische hoogteverdeling (lade 
van 240 mm hoog, onderste lade van 360 mm 
hoog). Bij de dubbele wastafel kan er voor een 
dubbele indeling geopteerd worden, elk met één 
bovenste en één onderste lade - voor wie liever 
zijn eigen koninkrijk heeft.
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het uitgangspunt van het inrichtingsprogramma Eqio 
van burgbad is een compacte wastafelmodule in drie 
soorten materiaal, drie basisafmetingen, vijf kleuren en 
meerdere combinatiemogelijkheden (Foto: burgbad).



Elementair: bergruimte om te spelen
Alle kastelementen van Eqio bieden een maximale 
bergruimte. Zelfs de spiegelkast is met zijn 800 
mm hoogte speciaal ontworpen voor een optimale 
benutting van de ruimte. Andere belangrijke 
hoofdrolspelers in de collectie Eqio zijn de 
gesloten hoge en halfhoge kasten. Vooral de 176 
cm hoge en extra ruim bemeten tweedeurskast 
heeft niet alleen ruimtelijk, maar met zijn glazen 
legplanken ook visueel heel veel te bieden (350 
mm breed, 320 mm diep, 960 of 1760 mm hoog). 
Een open, kubiek rekelement met een dunne, 
afgeronde rand (350 mm breed, 300 mm diep, 
320 mm hoog) in wit vult het repertoire aan met 
een speels element dat als alleenstaand ofwel op 
of tussen de kasten geplaatst verbindingselement 
voor individuele en aan de ruimte aangepaste 
oplossingen zorgt. Naast dit open rekelement is 
er voortaan ook nog een minder diepe variant 
(150 mm diep) verkrijgbaar die zich ertoe leent 
om gaten te dichten, accenten te leggen en waar 
gewenst extra legruimte te creëren.

Nog een nieuwigheid bij Eqio is de aanvullende, 
originele handgreep die van boven over de 

laderand geleid wordt en onderaan op de 
frontvoorzijde uitkomt waardoor het optische 
effect van een rondom lopende band ontstaat. 
Het verchroomde handvat kan zowel verticaal 
(aan de laden) als horizontaal (aan de kasten) 
gemonteerd worden en komt diegenen tegemoet 
die de rustige, stringent rechthoekige structuur 
van het meubelprogramma graag wat modern 
opgevrolijkt willen zien.

Alle kastelementen kunnen vrij met elkaar 
gecombineerd en met de verschillende 
greepvarianten uiteenlopend geaccentueerd 
worden: compact tegen elkaar gevlijd of 
wat luchtiger samengevoegd, asymmetrisch, 
trapsgewijs, op een rij gezet of nog op elkaar 
gestapeld. Zo biedt Eqio de mogelijkheid om zelfs 
een krappe ruimte in de badkamer individueel en 
optimaal te benutten en daarbij een aantrekkelijk, 
modern ensemble te realiseren.

PERSBERICHT EQIO

Eqio van burgbad biedt veel design, geoptimaliseer-
de bergruimte en individuele inrichtingsmogelijkheden 
voor weinig geld (Foto: burgbad).
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een vrij hangend model met een achter glas 
geïntegreerde lichtband en een combinatie 
van spiegel en legplank met een opgezet, iets 
overhangend licht voor het comfortabel verlichten 
van het gezicht en de legplank. De originele, 
knap ontworpen spiegellegplank – de bovenste 
plank in hygiënisch hoogglanzend wit acryl, 
de onderaan aangezette bies verkrijgbaar 
in alle frontkleuren van het programma 
– biedt met drie haken, een stopcontact, 
haardrogerhouder en vergrotingsspiegel (optie) 
praktische bijkomende features en aantrekkelijke 
inrichtingsmogelijkheden (diepte  150 mm, 
hoogte 130 mm). De energie-effi ciënte LED-lichten 
van het programma zijn een extra argument voor 
de goede prijs-prestatieverhouding van Eqio.

EQIO

Meubel met hoogwaardige inrichting
In aanvulling op de in hoogte verstelbare 
glazen legplanken en dekplaten in frontkleuren 
verbergen de praktische bijkasten van Eqio 
nog extra functies achter hun deuren zoals een 
kiepvak voor wasgoed of een binnenlade. Een 
andere bijzonderheid is de bij Eqio standaard 
geïntegreerde binnenverdeling van de lade direct 
onder de wastafel wat een praktisch opbergsysteem 
is voor de kleinere badkamerbenodigdheden. Alle 
laden zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke 
zelfsluiting. Een bijpassend handdoekrek rondt 
het gestructureerde en verrassend comfortabel 
uitgeruste programma van badkamermeubelen af.

Spiegelkast en wastafel met opvallende 
lichteffecten van boven, beneden en 
naar binnen
De als optie verkrijgbare en tussen wastafel en 
onderkast geïntegreerde LED-lichtlijst is zowel 
decoratief als functioneel omdat zij de open lade 
optimaal verlicht. Het licht wordt met een aan de 
zijkant gemonteerde schakelaar met touch-sensor 
ingeschakeld en sfeervol  gedimd. In combinatie 
met de eveneens strak gelijnde spiegelverlichting 
ritmeert zij het hele ensemble van de wasruimte, 
en de verlichting van de wastafel onderaan 
doet de witte wasbak letterlijk zweven. De drie 
spiegelkasten (650/900/1200 mm breed, 
800 mm hoog, 170 mm diepte) met vlakke en 
geïntegreerde LED-opzetarmaturen bieden extra 
bergruimte, dubbelzijdige spiegeldeuren, in 
hoogte verstelbare glazen legplanken en een 
stopcontact binnenin. Bij geopende deuren 
verlicht het zowel decoratieve als functionele licht 
ook zeer goed de binnenruimte.

Minimalistisch of met extra’s: lichtspiegel 
met en zonder legplank
Voor de lichtspiegel die in alle passende 
afmetingen verkrijgbaar is, kunt u kiezen tussen 

Sterke service: de fabriekslevertijd  bedraagt slechts 2 
weken (Foto: burgbad).
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Trendy hoogglanzende effen kleuren 
en natuurlijk ogende fronten met een 
nieuwe, lichte houtvariant
Zoals dat bij een bestseller hoort, weet Eqio 
ook bij de keuze van de kleuren en decors te 
overtuigen: in de huidige kleurnuances stelt Eqio 
zich knus of eenvoudig en elegant voor. U kunt 
kiezen uit behaaglijke kleurcombinaties zoals de 
houtkleurige oppervlakken Kastanje Decor Truffel 
of Hacienda Crème (beide melaminefronten) en 
trendy acrylfronten met laserranden in wit of grijs-
hoogglanzend.

In het bijzonder het nieuw in de collectie 
geïntroduceerde houtkleurige oppervlak Eik Flanel 
beantwoordt aan de trend naar een behaaglijke 
maar niet al te donkere houttoon. Eik Flanel 
past in het Scandinavische heldere kleurpalet, 
maar zorgt daarbij voor een zeer stijlvol effect. 
Hiertoe dragen ook de levendige karakteristieke 
houtnerf en de natuurgetrouw weergegeven 
oppervlaktestructuur, knoestgat inbegrepen, bij. 
Dankzij de in lichtgrijs iriserende houtkleur past 
het nieuwe oppervlak in veel moderne interieurs.
In deze prijsklasse ongebruikelijk maar bij Eqio 

standaard is de afstemming van de fronten van 
de meubelcorpussen voor een volledig uniforme 
uitstraling. Fijn bewerkte randen zoals de 
laserranden van de deuren bijvoorbeeld en een zeer 
goede bewerkingskwaliteit “made in Germany” 
maken het badkamermeubelprogramma Eqio 
nog aantrekkelijker.

De nadruk op horizontale designelementen bij 
de ladefronten, lichten en de spiegellegplank, 
de smal gevormde randen van de wasbak - zelfs 
in de keramische versie van sierlijke elegantie - 
evenals de chroomkleurige smalle handgrepen en 
solide handvaten stralen rust en overzichtelijkheid 
uit. Hier springt niets uit, hier tonen keramiek en 
meubel zich als een eenheid, aangenaam vlak en 
opgeruimd vormgegeven zonder zwaar te lijken. 
Zo creëert Eqio ook visueel ruimte, zelfs in de 
kleinste badkamers.

Meer informatie:
www.burgbad.com
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De vormgevingsopties voor de succesvolle collectie Eqio 
van burgbad worden uitgebreid (Foto: burgbad).
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Burgbad, een Duitse fabrikant van meubels en 
inrichtingsconcepten voor badkamers, werd in 
1945 opgericht in Bad Fredeburg in Westfalen. 
Sinds 2010 is dit internationaal actieve bedrijf met 
productievestigingen in Bad Fredburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod en in het Franse Nogent 
le Roi een volle dochter van de ECZACIBASI-
groep. Het merk burgbad biedt talloze creatieve 
oplossingen aan voor de realisering van 
individuele, stijlzekere badkamers met een hoge 
esthetische en technische kwaliteit. 
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IVEO MAAKT ZIJN PUNT ZONDER 
HOEKEN EN RANDEN

PERSBERICHT 25.02.2016

• De nieuwe badkamermeubelcollectie Iveo 
van Burgbad biedt in de laagste prijsklasse 
veel bergruimte, ongewone kenmerken, vier 
eigentijdse oppervlakken en voor de wastafel 
de vrije materiaalkeuze tussen mineraal 
gietwerk en keramiek.

• Greeploos-sober en toch boeiend design 
tussen symmetrie en asymmetrie in

• Klantvriendelijke fabriekslevertijden van 4 weken
• Iveo creëert als echte allrounder 

gezinsvriendelijke badkameroplossingen 
in alle ruimtecategorieën waaronder een 
complete oplossing voor de gastenbadkamer.

    Bad Fredeburg. Met Iveo wint de badkamer 
aan ruimte en de ruimte aan expressie want 
de nieuwe collectie van Burgbad is speciaal 
ontworpen voor een royale bergruimte. Zij 
biedt bovendien ook talrijke individuele 
vormgevingsmogelijkheden in een betaalbaar 
totaalpakket: het rechtlijnige design met evenwel 
zachte contourlijnen is net zo pragmatisch-sober 
als verfi jnd-elegant. De combinatiemogelijkheden 
van de individuele elementen - keramiek of 
mineraal gietwerk, geïntegreerde greeplijst, (a)
symmetrische opbouw van wastafel, onderkast 
en spiegel – en een aantal ongebruikelijke 
kenmerken zijn voor het prijssegment van Iveo 
ongewoon copieus te noemen.

1



Iveo geeft de badkamer een gezicht– 
eens symmetrisch helder, dan weer 
speels asymmetrisch 
Het is vooral het spel met de symmetrieën en 
asymmetrieën dat het speciale karakter van Iveo 
uitmaakt. De collectie maakt symmetrisch-klassieke 
wastafelgehelen mogelijk alsook decent speelse, 
algemeen asymmetrische vormgevingsopties, 
gaande van de wastafelonderkast over de 
verhouding van wasbekken en legvlak tot de 
spiegelkast. En alles daar tussenin.  

Maar Iveo is niet alleen door de vormgevingsopties 
en de korte fabriekslevertijden van slechts 4 
weken uitgesproken klantvriendelijk – ook de 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding zal de 
nieuwe collectie van Burgbad naar verwachting 
veel fans opleveren. De universele designtaal van 
Iveo speelt voor de wastafel en het aanvullende 
meubilair een rechthoekige grondvorm met zacht 
afgeronde hoeken, randen en greeploos-vlakke 
frontlijnen uit. Bij de wastafel verschillen de twee 
materiaalversies ook formeel.

Twee wastafelmodellen in volumineuze 
keramiek of gracieus mineraal gietwerk
Zoals bij Eqio, het verwante lid van de familie 
For me, is er ook bij Iveo de altijd in combinatie 
met een onderkast verkrijgbare wastafel in de 
twee materiaaluitvoeringen keramiek en mineraal 
gietwerk. Beide modellen worden gekenmerkt 
door een naar de bovenkant toe licht uitlopende 
rand en een verhoogde contourlijn waardoor 
voorkomen wordt dat eventueel restwater op de 
legvlakken kan overlopen.

De keramische wastafel ziet er met zijn 
volumineus wasbekken wel duidelijk massiever 
uit en is klassiek symmetrisch gevormd terwijl 
de lichtere versie in mineraal gietwerk opvalt 
door uitgesproken gracieuze randen en een 

asymmetrische opbouw. Met zijn zijdelingse 
legvlak is hier aan de rechterkant extra ruimte 
voor zeep, benodigdheden of nog decoratieve 
accessoires.

Qua afmetingen is er dan weer eendracht: de 
combinatie van wastafel-onderkast is verkrijgbaar 
in de breedtes 650 mm, 800 mm, 1000 mm en 
1200 mm (hoogte 720 mm, diepte 490 mm). 
De 1200 mm brede wastafel is in de keramische 
uitvoering voorzien van één of twee kraangaten 
(als dubbele wastafel) terwijl er in het minerale 
gietwerk direct twee aparte bekkens met centraal 
legvlak voorzien zijn. In ieder geval dus genoeg 
ruimte voor stressvrije tweezaamheid.

Wasruimte met symmetrisch of 
asymmetrisch gezicht
Eender of keramiek of mineraal gietwerk: 
kenmerkend voor Iveo zijn de verschillende 
mogelijkheden om de wastafelonderkast te 
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Zonder hoeken en randen: eende r of in keramiek of 
mineraal gietwerk, of klassiek-symmetrisch of gracieus 
asymmetrisch – met de nieuwe badkamercollectie Iveo 
van burgbad krijgt de wastafel met zijn afgeronde 
fronten en accentueerbare greeplijst een volledig 
individuele look (Foto: burgbad).



verdelen in twee brede laden of in twee laden plus 
een iets smallere deur aan de linker- of rechterkant 
waarachter nog een binnenlade schuilt. De lay-out 
van de wastafel in mineraal gietwerk neemt deze 
asymmetrie over die zelfs tot in de verdeling van 
de spiegelkast met verschillende brede deuren 
voortgezet kan worden.

Plus aan bergruimte dankzij laden 
zonder sifonuitsparing
Ook de binnenkant van de wastafel vertoont 
meer raffi nement dan zijn sober uiterlijk laat 
vermoeden. Zo heeft de bovenste lade met de bij 
Iveo standaard voorziene binnenverdeling niet 
alleen een ongewoon plus aan uitrusting, maar 
ook een opvallend minus: de anders gebruikelijke 
sifonuitsparing ontbreekt volledig. Hier is 
burgbad erin geslaagd om het volledig zonder de 
ruimteverliezende sifonuitsparing te doen dankzij 
een ingenieuze constructiemethode waarbij de 
twee componenten techniek en meubel perfect 
op elkaar afgestemd werden. En de onderste 
lade biedt dankzij haar hoogte nogmaals extra 
bergruimte - voor hogere fl essen of een stapel 
handdoeken bijvoorbeeld.

Greeploze en gelijkmatige fronten in vijf 
oppervlakken met verticale nadruk
De greepoplossing benadrukt de karakteristieke 
vlakke look met haar afgeronde hoeken: in 
plaats van een uitstekende greep worden de 
laden en deuren van Iveo bij de wastafel en 
kasten geopend door middel van een laterale 
verticale greeplijst waarvan de grijpbare 
uitsparing in een contrasterende kleur (wit of 
donkergrijs) en bij de wastafelonderkast zelfs 
met achtergrondverlichting gekozen kan worden. 
Omdat deze feature ook via een schakelaar 
bediend kan worden, dient deze lichtbron niet 
alleen om de geopende lade te verlichten en 
als stemmige indirecte sfeerverlichting, maar is 
zij ook een veiligheidsrelevante variant van een 
nachtlicht.

PERSBERICHT IVEO
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Van de gastenbadkamer  tot de dubbele wastafel: 
Iveo biedt compacte oplossingen voor kleine en grote 
badkamers met origineel en individualiseerbaar 
design, hoogwaardige details, een gunstige prijs-
kwaliteitsverhouding en snelle levertijden (Foto: 
burgbad). 
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960 resp. 1760 mm) naast standaard glazen 
planken ook een binnenlade en (bij de hoge kast) 
een kiepvak voor wasgoed (onderaan) alsook 
een binnenin verspiegelde deur (bovenaan) 
verkrijgbaar. Een open kubiek rekelement met 
twee verschillende dieptes (breedte 350 mm, 
diepte 150 mm resp. 300 mm, hoogte 320 mm) 
in wit vervolledigt het repertoire met een vrij te 
monteren, speels element voor individuele en aan 
de ruimte aangepaste oplossingen.

Eerste gastenbadkamer in de laagste 
prijsklasse van burgbad
Maar Iveo biedt niet alleen oplossingen voor zowel 
kleine als grote, single- en gezinsvriendelijke 
badkamers, maar ook een complete oplossing 
voor een gastenbadkamer  – een nieuwigheid 
in het segment For me van burgbad dat door 
een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding en korte 
levertijden gekenmerkt wordt. De wastafel in 
mineraal gietwerk met compacte lay-out (breedte 
440 mm, diepte 310 mm, hoogte 690 mm) 
vertoont hetzelfde asymmetrische design met 

IVEO

Het met de indirecte verlichting bereikte effect van 
lichtheid komt in het bijzonder tot uitdrukking bij 
het elegante oppervlak hoogglanzend wit. Iveo 
oogt natuurlijk warm en aangenaam behaaglijk 
in de drie trendy houtdecors Eik Cashmere, Eik 
Merino en Eik Flanel.

Spiegelkasten met verschillende symmetrieën 
en een grote cirkelvormige spiegel met 
fl exibele lichten
De 680 mm hoge en 160 mm diepe spiegelkasten 
van Iveo beschikken over een ook uitwendig 
verspiegeld corpus, een horizontale LED-
verlichting en een optionele verlichting van de 
wastafelonderkast. De één- of tweedeursspiegelkast 
is verkrijgbaar in de breedtes 550 mm, 700 mm, 
900 mm en 1100 mm waarbij de verdeling van 
de deuren ook asymmetrisch met een bredere 
deur aan één kant (links of rechts) gekozen kan 
worden. Ook de dubbelzijdig verspiegelde 
deuren, glazen planken en een combinatie van 
schakelaar/stopcontact zijn kenmerkend voor de 
hoge standaard van de meubels bij burgbad.
Een nogal ongewone feature heeft de 
royale (diameter van 1000 mm) cirkelronde 
lichtspiegel met bewegend LED-licht: de op het 
spiegeloppervlak aangebrachte lamp is handig 
rond en kan door middel van een geïntegreerde 
magneet vrijwel over het gehele cirkelvlak vrij 
bewogen en individueel geplaatst worden. De 
rechthoekige lichtspiegel van Iveo beschikt dan 
weer over bovenaan en onderaan geïntegreerde, 
horizontale LED-lichtuitsparingen en is verkrijgbaar 
in bij de spiegelkast passende maten.

Overzichtelijk kastassortiment met grote 
binnenruimte en kleine extra’s
De bijkasten hebben naast een royale bergruimte 
nog een paar optionele extra’s in het programma. 
Zo zijn voor de gesloten hoge en halfhoge kasten 
(breedte 350 mm, diepte 320 mm, hoogte 

Greeploos-sober en toch boeiend design tussen symme-
trie en asymmetrie in (Foto: burgbad).
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zijdelings legvlak als zijn grote broers en wordt 
in de set met een rechthoekige lichtspiegel 
(breedte 400 mm, hoogte 800 mm) met verticale 
LED-verlichting aangeboden (naar keuze met 
zijdelings, in lichtintensiteit regelbare lichtlijst of 
met een geïntegreerde, voor kamerschakeling 
geschikte LED-lichtuitsparing). De hele set kan 
door de fabriek binnen slechts enkele weken 
geleverd worden.

Meer informatie:
www.burgbad.com
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Bij de grote cirkelronde lichtspiegel van de nieuwe coll-
ectie Iveo van burgbad kan het LED-licht op het magne-
tische oppervlak vrij bewogen en individueel geplaatst 
worden (Foto: burgbad).

Burgbad, een Duitse fabrikant van meubels en 
inrichtingsconcepten voor badkamers, werd in 
1945 opgericht in Bad Fredeburg in Westfalen. 
Sinds 2010 is dit internationaal actieve bedrijf met 
productievestigingen in Bad Fredburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod en in het Franse Nogent 
le Roi een volle dochter van de ECZACIBASI-
groep. Het merk burgbad biedt talloze creatieve 
oplossingen aan voor de realisering van 
individuele, stijlzekere badkamers met een hoge 
esthetische en technische kwaliteit.
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SINEA 2.0
NIEUWE GOLF
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• Sinea 2.0 biedt een organisch, zacht design 
en trendy kleuren voor de individuele Lifestyle- 
badkamer

• De succesvolle klassieker uit het burgbad-
assortiment krijgt een moderne en slanke 
look dankzij innovatieve, extreem dunne 
wastafelbladen en meubelfronten

• Het nieuwe programma vult de oude 
Sinea-collectie aan met nieuwe wastafels, 
spiegelkasten en meubelelementen 

• Originele en tevens ruimtebesparende 
oplossing voor de gastenbadkamer met een 
groot gebruikscomfort 

    Bad Fredeburg. Sinea brengt schwung in 
de badkamer: met haar innovatieve golfvorm 
lanceerde de in 2004 uitgebrachte burgbad-
collectie een volledig nieuw designmotief in 
het sanitaire interieurdesign. Twaalf jaar later 
brengt het dynamische badmeubelconcept 
met de nieuwe Sinea 2.0 nu een consequente 
verdere ontwikkeling van het design alsook 
ettelijke uitbreidingen die het elegante en 
vrouwelijke ogende Lifestyle-karakter van het 
programma onderstrepen. Met nieuwe trendy 
kleuren en combinatiemogelijkheden is Sinea 
2.0 een aanrader voor niet alleen de klassieke 
maar ook de nadrukkelijk individuele, moderne 
badkamerinrichting. Zo breidt burgbad een 
designlijn uit die als formeel alternatief voor 
de strenge geometrie van klassiek-moderne 
collecties voor een zachte, decoratieve touch in 
de badkamer zorgt. Daarnaast zal Sinea 2.0 
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bij een kwaliteits- en trendgerichte doelgroep 
ook aan aantrekkelijkheid winnen dankzij de 
iets lagere basisprijs vergeleken met het huidige 
programma.

Wastafel en meubilair als uit één stuk
In het middelpunt van het badkamerprogramma 
staat een zacht gebogen combinatie van 
wastafel in mineraal gietwerk en onderkast. Het 
golfvormige frontdeel swingt op harmonieuze 
wijze mee met de lijnen van de taps toelopende 
zijkant van de wastafel. Het golfmotief is ook 
duidelijk zichtbaar aan de zacht naar de zijkant 
uitlopende vorm van het wasbekken. Daarmee 
is de eenheid van meubilair en wastafel wellicht 
in nog geen enkel sanitair object zo consequent 
doorgevoerd als bij Sinea.

Golfvorm in het nieuwe design verder ontwikkeld 
Deze reeds bij de eerste collectie uitgekiende 
designfi losofi e van zacht golvende lijnen en een 
zacht afgeronde look van mineraal gietwerk en 
meubel wordt met Sinea 2.0 nogmaals verder 
ontwikkeld en ook nog modern afgeslankt. Zo 
werd het organisch ogende basismotief – de golf 
– bij de vormgeving van wastafel en meubelfront 
niet alleen behouden, maar zelfs verlengd in een 
S-vormige beweging: bij Sinea 2.0 eindigt de 
zacht naar voren welvende, convexe boog niet 
meer in een recht afsluitend frontdeel zoals in de 
originele collectie, maar in een consequent tot 
het einde gebogen, licht concaaf gedefi nieerde 
contour. En omdat zowel wastafelblad als front 
ongewoon dun en fi jngebouwd zijn, ogen de 
vlakke elementen van de wastafel bijna zo zacht 
en beweeglijk als gebogen bladen.

Superdunne materialen en organische 
greeplijst zorgen voor een gracieus uiterlijk
Daarbij is de extreem geringe materiaaldikte van 
6,5 mm voor het wastafelblad en 8 mm voor het 
meubelfront technisch gezien een ongeëvenaarde 
meesterlijke prestatie. De superdunne materialen 
in combinatie met het organische design 
verlenen Sinea 2.0 een uitgesproken gracieuze 
look. Deze frisse esthetiek wordt onderstreept 
door een nieuwe organische greeplijst voor de 
laden en deuren die met een accentkleur of een 
geïntegreerde verlichting nog extra benadrukt 
kan worden.

Wie een cleane gladde look verkiest, kan bij 
Sinea 2.0 in plaats van de greeplijst ook kiezen 
voor een TipOn-variant voor het gemakkelijk 
openen en sluiten van de laden en deuren. 
Ook onzichtbaar is een aan de zijkant van de 
wastafelonderkast geïntegreerde schakelaar om 
de verlichting te bedienen.
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Een van de nieuwe wastafels in mineraal gietwerk van 
Sinea 2.0 van burgbad: met slechts één lade (verkrijgbaar 
met greeplijst of TipOn-functie) en zijn extreem dunne 
materialen (6,5 mm voor het wastafelblad en 8 mm 
voor het meubelfront) ziet het wastafelensemble er zeer 
luchtig en modern uit (Foto: burgbad).



Wastafel met organische, asymmetrische 
volumeverdeling in vele maten
Het golfvormige basisdesign van de Sinea-
wastafels levert niet alleen optische maar ook 
ergonomische voordelen op. De asymmetrische 
verdeling van het volume over een diep, convex 
uitspringend deel en een in diepte beperkt, licht 
concaaf inspringend deel benut optimaal de ruimte 
en verhoogt de toegankelijkheid van de wastafel 
en de kasten. Hier kan de gebruiker gemakkelijk 
over het diepe wasbekken buigen, daar kan hij 
zich zacht door de wastafel omhelsd voelen. En 
heel wat gebruiksters zullen daarbij de nabijheid 
van de make-upplaats weten te waarderen. De 
wastafelcombinatie is van oudsher verkrijgbaar 
in diverse maat- en designvarianten in breedtes 
van 650, 900, 1200 en 1400 mm tot aan de 
1600 mm brede dubbele wastafel. Daarbij is 
de vormgeving van de onderkast met volledig 
uitschuifbare laden, schuiven en frontverlopen 
met convexe en recht uitlopende lijnen al zeer 
gevarieerd in de bestaande Sinea-collectie. 
Sinea biedt altijd een royale bergruimte die 
zelfs in krappe situaties – achter de deur of in smalle 
doorgangen bijvoorbeeld – volledig toegankelijk blijft.

Slank en mooi: nieuwe wastafels, 
nieuwe indeling, nieuwe oplossing voor 
de gastenbadkamer
Sinea 2.0 breidt nu dit repertoire van 
wastafelcombinaties uit met twee nieuwe 
maatvarianten: een 1300 mm brede enkele en 
een 1500 mm brede dubbele wastafel. Daarnaast 
heeft Sinea 2.0 ook de klassieke breedtes van 
900 en 1200 mm in het programma. Bij het 
model met twee laden is de hoogteverdeling niet 
meer zoals tot dusver altijd even hoog, maar ook 
asymmetrisch verkrijgbaar met een hoge bovenste 
en een slankere onderste lade. Nieuw is ook een 
moderne luchtige variant met slechts één lade van 
320 mm hoog.

PERSBERICHT SINEA 2.0 
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De zacht gebogen vormgeving van het nieuwe Sinea 
2.0-programma van burgbad met zijn organische details 
zoals de in kleur contrasterende greeplijst nodigt uit tot 
een exclusieve kleurgeving van individuele interieurs 
- hier in een lakcombinatie van basaltgrijs, wit, goud 
en een volgens de wensen van de klant in RAL-groen 
gelakt kastfront (Foto: burgbad). 
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Gracieuze verlichting van de nieuwe 
ruime spiegelkasten
Ook het bestaande Sinea-assortiment 
spiegelkasten met deels hooggeplaatste 
opzetarmaturen in diverse bij de wastafels 
passende afmetingen, en verlichte spiegels in 
hoog rechthoekige, cirkelronde of rechthoekige 
vorm met afgeronde rand wordt uitgebreid. Sinea 
2.0 biedt nu ook moderne spiegelkasten in de 
breedtes tussen 400 en 1500 mm met 1 tot 3 
deuren, een uitgebreide bergruimte (hoogte 800 
mm, diepte 170 mm) en bijzonder gracieuze, 
horizontale LED- opzetarmaturen. Daarbij zijn 
de energie-effi ciënte LED-lampen traploos in 
lichttemperatuur instelbaar tussen warm en koud 
wit. Features zoals dubbel verspiegelde deuren, 
dubbele stopcontacten, sensorschakelaars, glazen 
planken en een vergrotingsspiegel behoren ook 
standaard tot de nieuwe Sinea 2.0-spiegelkasten 
(de wastafelverlichting is een optie). De keuze 
aan lichtspiegels wordt aangevuld met een 
rechthoekige, aan beide zijden halfrond 
afgesloten variant met LED-lichtband rondom.

SINEA 2.0 

Sinea 2.0 herinterpreteert ook de oplossing 
voor de gastenbadkamer van de collectie: de 
nieuwe kleine wastafel heeft een asymmetrische 
organische vorm waarbij het afl egvlak naar 
voren in een zachte ronding uitloopt. Dankzij de 
buitengewone vorm past de wastafel perfect in 
krappe ruimten. Daardoor maakt de compacte 
wastafel ondanks ruimtebesparende afmetingen 
(hoogte 407 mm, diepte 380 mm, breedte 670 
mm) een vergelijkbaar comfortabel gebruik 
mogelijk. Het ongewoon grote wasbekken 
(370x270 mm) voor een gastenbadkamer biedt 
zelfs nog plaats voor een klein legvlak. 

Meubels die accenten leggen
In de voorgaande versie werd het 
wastafelensemble aangevuld met een reeks hoge 
tweedeurs- en halfhoge ééndeurskasten (hoogte 
1600 resp. 970 mm, diepte 350 mm, breedte 
400 mm). Al deze elementen en maatvarianten 
worden door Sinea 2.0 overgenomen, maar 
ze krijgen de nieuwe gracieuze look mee die 
ontstaat door de interactie van een extreem 
dunne frontdeur en de organisch opengaande 
greeplijst. Door één van de accentkleuren in de 
huidige metalen tinten goud, koper, platina of 
brons voor de vormgeving van de greeplijst te 
kiezen, ontstaan er buitengewone effecten die 
van de kasten en de wastafel één decoratieve 
eenheid maken. Bovendien zijn bij Sinea 2.0 
niet alleen de fronten maar ook de greeplijsten in 
afzonderlijk gekozen kleuren verkrijgbaar.

Als extra element biedt Sinea 2.0 een brede kast 
(hoogte 1600 mm, diepte 340 mm, breedte 600 
mm) met een royale hoeveelheid bergruimte, vier 
TipOn-deuren en twee laden. En last but not least 
brengt een nieuwe rolcontainer (met waszak; 
hoogte 450 mm, diepte 450 mm, breedte 600 
mm) nog meer beweging en fl exibiliteit in het 
Sinea 2.0-programma.

Sinea 2.0 biedt een organisch, zacht design en trendy 
kleuren voor de individuele Lifestyle- badkamer (Foto: 
burgbad).
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Natuurlijk ogend houtdecor, elegante 
hoogglanslak en de mogelijkheid van 
individuele kleurgeving
De grote keuze aan oppervlakken met allerlei 
prijsklassen maakt van Sinea uiteindelijk een zeer 
veelzijdig inzetbaar programma. Zo zijn al in de 
instapcategorie met thermogevormd front naast 
vier “achromatische” kleuren gaande van wit over 
trendy mat grijs tot hoogglanzend donkergrijs in 
totaal acht houtkleuren in natuurlijk geaderd decor 
voor gezellige interieurs standaard verkrijgbaar. 

Onder hen zijn het Scandinavisch uitziende 
Eik Merino en het verfi jnd ogende Notelaar 
Fluweel ook twee gloednieuwe moderne decors. 
Daarbij komt nog een eerder neutraal elegant 
kleurenspectrum in de lakoppervlakken mat en 
hoogglanzend.

Bovendien is Sinea 2.0 een van de collecties 
waarbij de fronten overeenkomstig de 
individuele behoeften van de klant in alle RAL-
kleuren gelakt geleverd kunnen worden om de 
badkamermeubels aan de eigen smaak of een 
speciaal vormgevingsconcept aan te passen.

Meer informatie:
www.burgbad.com
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Net zo functioneel als origineel is de nieuwe oplossing 
voor de gastenbadkamer van Sinea 2.0 van burgbad: 
de compacte wastafel van 670 mm breed biedt dankzij 
zijn asymmetrische, zacht afgeronde vorm ook in een 
kleine ruimte een maximaal gebruikscomfort (Foto: 
burgbad).

Burgbad, een Duitse fabrikant van meubels en 
inrichtingsconcepten voor badkamers, werd in 
1945 opgericht in Bad Fredeburg in Westfalen. 
Sinds 2010 is dit internationaal actieve bedrijf met 
productievestigingen in Bad Fredburg, Greding, 
Lauterbach-Allmenrod en in het Franse Nogent 
le Roi een volle dochter van de ECZACIBASI-
groep. Het merk burgbad biedt talloze creatieve 
oplossingen aan voor de realisering van 
individuele, stijlzekere badkamers met een hoge 
esthetische en technische kwaliteit.CONTACT:

Sabine Meissner 
Head of Marketing
Burgbad AG
Bad Fredeburg - Kirchplatz 10 
57392 Schmallenberg

Duitsland

telefoon +49 (0) 29 74-7 72-0

fax +49 (0) 2974-772-285 
smeissner@burgbad.com 
www.burgbad.com

Claudia Wanninger
far.consulting

Agency for Content Generation and Implementation
Dillenburger Str. 83
51105 Keulen

Duitsland
telefoon +49(0) 221.620 180 2
fax +49(0) 221.962 453 9
content@far-consulting.de
www.far.consulting

Fotos:
http://bit.ly/
1QvC3ay


