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Creëer uw persoonlijke droombadkamer met de mooiste INK 
badkamermeubelen. Zoveel mensen, zoveel wensen. In zes stijlen 
laten we u zien wat er mogelijk is qua kleur, ruimte, grootte, 
uitvoering, comfort, sfeer en stijl. Ontdek en kies wat het best bij uw 
stijl en gezinssamenstelling 
past. Combineer en varieer er 
maar gerust op los. Er is zóveel 
mogelijk. Heeft u het type meubel 
en opstelling gevonden dat het 
best bij u past? De sanitair-
specialist adviseert u graag met 
de installatie en met het kiezen 
van de overige harmoniërende 
badkamerproducten zoals de 
wand- en vloertegels, bad, toilet, 
douchewand etc.

OVER SANIBELL
Sanibell is de trotse Nederlandse 
producent en leverancier van 
INK badkamermeubelen. Deze 
badkamermeubelen worden 
zorgvuldig geproduceerd vanuit 
strenge Nederlandse normen en 
kwaliteitseisen. Met een enorme 
passie voor vormgeving ontwerpt, 
ontwikkelt en fabriceert Sanibell 
badkamermeubelen, maar ook de 
wastafels en fonteinen in porselein, 
polystone, quartz en solid surface. 
De spiegels, spiegelkasten en 
verlichting maken onlosmakelijk 
deel uit van deze stijlvolle collecties 
en blinken uit in design, kwaliteit 
en functionaliteit. Deze moderne 
badkamerproducten worden 
tot één opstelling gesmeed en 
vormen zo het centrale punt in de 
badkamer.
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INTRO

Meer variatie met wastafels en afdekplaten 
gemaakt van keramische slabs
In de collectie INK wastafels hebben we meer 
variatie gekregen met nieuwe keramische wastafels. 
De wastafel Post heeft een dun wastafelblad en 
een wasbak met een centraal, schuin aflopende 
envelopbodem en laat zich prima combineren met 
alle 45 cm diepe onderkasten uit de INK collectie. 
De wastafel Pitch is een hoge wastafel met een 

schuin aflopende wasbak en een drain gemaakt van 
hetzelfde sterke keramische materiaal in dezelfde 
kleur. Keramische slabs zijn aan een opmars bezig 
in de badkamer en hebben de hardheid van een tegel 
en de looks van echt natuursteen.  De consument 
kan kiezen uit vier prachtige trendkleuren: wit 
marmer (Calacatta mat), grijs marmer (Armani grey 
mat), zwart marmer (Lauren black mat) en wit glans 
marmer (Statuario glans).

KERAMISCHE SLABS

DUCTIE
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Asymmetrische onderkasten voor 25% meer opbergruimte
De INK collectie wordt elk jaar uitgebreider. De serie onderkasten is uitgebreid met een asymmetrische versie. 
Deze uitvoering heeft namelijk een hogere onderlade en geeft dus nog meer ruimte aan de handdoeken of andere 
hoge producten die in de lade opgeborgen dienen te worden. De totale hoogte van deze nieuwe serie onderkasten 
is 65 cm en zijn verkrijgbaar in houtdecor, houtfineer en de lakversies. Deze onderkasten zijn voorzien van de 
metalen softclose ladensystemen van Hettich.

Ladefronten met horizontale of verticale 
groeven in massief eiken
De push-to-open onderkasten kunnen 
nu ook voorzien worden met gegroefde 
massief eiken ladefronten. Deze 4 mm 
diepe en brede groeven zijn machinaal 
gefreesd in het massieve hout en geven 
het badkamermeubel een superstrak 
en modern reliëf. De Scandinavische 
uitstraling van nu! Naar keuze in horizontale 
of verticale uitvoering.

De wastafel Faktor (in polystone glans en 
mat wit) en de Aspekt (in porselein glans 
en mat wit), zijn nu in de breedtemaat 
100 en 120 cm ook verkrijgbaar met een 
gecentreerde binnenbak. Er is dus veel 
ruimte rondom de binnenbak om de 
dagelijkse spullen neer te kunnen zetten.

Voor de meeste hoge en halfhoge 
kasten hebben we nu ook een 
uittrekbare wasmand beschikbaar.

Met de handige nieuwe ladeverlichting zijn 
alle spullen goed zichtbaar, ook in de donkere 
hoeken van de lade.

ONDERKASTEN PROGRAMMA
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GECENTREERDE WASTAFEL

NIEUWE MEUBEL ACCESSOIRES



Woonwensen en woonstijlen veranderen. 
In de accessoires zoals de spiegels en 
de spiegelverlichting is ook veel aan het 
veranderen. Vormen en formaten van 
spiegels veranderen van rechthoek naar 
rond, van rond naar ovaal en van ovaal naar 
organisch. De kleur van het licht verandert 
mee van helder naar warm en van fel naar 
gedimd.  De keuze voor de klant wordt 
geweldig.

UITBREIDING 
SPIEGEL COLLECTIE
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SP17 
De SP17 is een upgrade van de al bestaande 
ronde spiegel in verzonken kader. Deze spiegel 
heeft indirecte LED verlichting romdom, colour-
changing, is dimbaar, heeft een sensorschakelaar 
én uiteraard spiegelverwarming. 

SP18
Deze nieuwe spiegel heeft een mat stalen kader en is 
zowel verticaal als horizontaal op te hangen.

SP19
Een upgrade van de SP18 is de SP19. De spiegel, 
die ook is verzonken in een mat zwart kader, heeft 
directe verlichting, colour-changing, dimfunctie, een 
sensorschakelaar en spiegelverwarming. Ook leuk 
als passpiegel!  

SP20 & SP21
Een echte aanvulling op de spiegel collectie zijn de ovale spiegels verzonken in een gekleurd aluminium kader. 
Deze spiegels zijn namelijk zowel horizontaal als verticaal te plaatsen en daardoor ook geschikt als passpiegel. 
Spiegel SP21 heeft het complete pakket; indirecte LED rondom, colour-changing, is dimbaar, heeft een 
sensorschakelaar én uiteraard spiegelverwarming. 

SP24
De SP24 heeft directe verlichting aan de binnenzijde 
van het verzonken kader.

SP22 & SP23
Organische vormen, dé trend van nu. Doorbreek de rechte lijnen en creëer een speels effect met 
deze prachtige spiegels die zowel links als rechts verkrijgbaar zijn. Het kader rondom de spiegels is 
leverbaar in drie kleuruitvoeringen; mat zwart, mat goud en mat wit. SP23 heeft indirecte LED rondom, 
colour-changing, is dimbaar en heeft spiegelverwarming. De sensorschakelaar kan gepositioneerd 
worden op twee plaatsen in het frame zodat de spiegel ook omkeerbaar te monteren is. Verkrijgbaar in 
een linker- of rechter versie en tevens omkeerbaar. Altijd passend onder het schuine dak.

SP20SP21
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UITBREIDING FONTEINENPROGRAMMA

Contra in quartz
Het vertrouwde Contra fontein is nu niet alleen in 
polystone leverbaar maar ook in alle quartz kleuren; 
grijs, zwart en beton.

Gebogen fonteinkraan
Naast de staande lage kraan, staande hoge kraan 
en inkortbare wandkraan maakt nu ook de gebogen 
staande kraan deel uit van de 
INK fonteinkranen collectie. In lage en hoge 
uitvoering.

Matrix; de oplossing voor iedere toiletruimte
Het is een primeur voor het INK fonteinen programma; een 
hoekfontein. Het strakke en ruimtebesparende design zorgt 
voor een regelrechte win-win situatie in iedere toiletruimte. 
Het Matrix fontein is leverbaar in polystone glans en mat 
wit en in quartz grijs, zwart en beton. Ook leuk en praktisch 
te combineren met het mat zwarte stalen Matrix frame en 
bijpassende Anglo hoekplanchet.

Versus in natuursteen wit marmer
De Versus fontein is al in tal van kleuren 
en materialen verkrijgbaar maar om met 
de trends mee te gaan is deze moderne 
klassieker nu ook leverbaar in echt wit 
marmer. Een prachtig stukje vakmanschap 
want zelfs het marmer is in de strakke 
randafwerking herkenbaar.

Enter; een strak en modern design
Het Enter fontein kenmerkt zich door de strakke dunne 
randen en het formaat van de geïntegreerde waskom. Door 
de vele verschillende materiaal- en kleuruitvoeringen 
zijn de creatieve mogelijkheden groot. Het Enter fontein 
is namelijk leverbaar in polystone glans wit en mat wit, in 
quartz grijs, zwart en beton, in porselein glans wit, mat 
wit en mat zwart. En voor een echte luxe uitstraling in 
echt wit marmer. Uit te breiden met een fonteinframe of 
fonteinonderkastje

Het fonteinprogramma breidt zich steeds verder uit: met nieuwe gebogen fonteinkranen, nieuwe fonteinen (Enter/
Matrix), nieuwe kleuren van bestaande fonteinmodellen, nieuwe materialen voor bestaande vormen. En niet te 
vergeten, de praktische fonteinonderkastjes in alle decor, lak en fineeruitvoeringen. De toiletruimte wordt steeds 
meer serieus genomen bij de inrichting van het huis.
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Bezoek de showroom
Wilt u graag een bezoek brengen 
aan onze uitgebreide showroom?  
Uiteraard hebben we de complete 
INK collectie gepresenteerd onder 
één dak en stellen we uw bezoek 
enorm op prijs. Maar maak altijd 
eerst een afspraak. Bij voorkeur via 
onze website, waar u een datum en 
tijdsblok kunt selecteren. Dan maken 
we ruim de tijd en aandacht voor u vrij.  
Onze showroom in Oud-Beijerland 
(vlakbij Rotterdam) is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 10:00 
tot 16:00 uur. Alle verkooptransacties 
verlopen altijd via de INK dealer van uw 
keuze. Sanibell zal hier dan ook altijd 
terugkoppeling aan geven.

Alle combinaties uit voorraad leverbaar
Ruim 8.000 unieke combinaties zijn uit voorraad 
leverbaar. Daar hoeft u zich geen zorgen te maken. 
Iedere kleur en maat kan binnen 24 uur door heel 
Nederland en België geleverd worden. Mocht u 
twijfelen over de levertijd dan is een telefoontje 
naar de INK dealer voldoende om u ervan te 
overtuigen dat het ook werkelijk beschikbaar is. 
Dat is weer een zorg minder en kunt u nog sneller 
gaan genieten van uw nieuwe badkamermeubel.

Maatwerk
Sanibell is de deskundige en klantgerichte partner voor de 
gespecialiseerde sanitairwinkels maar ook voor (binnenhuis)
architecten, interieurontwerpers en projectontwikkelaars. 
Samen met u komen we tot de beste oplossing.  
Met prachtige en actuele badkamermeubelen en wastafels uit 
onze uitgebreide en toonaangevende INK collecties. Ook met 
maatwerkoplossingen vervullen wij graag uw wensen. Vraag 
gerust naar de mogelijkheden.

Passie voor vormgeving
De afdeling productdesign- en ontwikkeling bedenkt, ontwerpt 
en ontwikkelt alle INK® producten volledig in eigen beheer. 
Van ontwerp tot finale realisatie. We hebben nu eenmaal een 
bijzondere passie voor vormgeving en dat vindt zijn weerslag 
in onze producten.

Kleurstalen
De keuze uit kleuren is enorm. Wilt u zeker weten dat de kleur 
van uw meubel past bij de gekozen tegel of mooi staat in uw 
badkamer, vraag dan een gratis kleurstaal aan via de website.
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Sanibell B.V. 
Ferrarilaan 8 

3261 NC Oud-Beijerland
The Netherlands

+31 186 657 347

+31 6 53 338 385

The Netherlands:
www.sanibell.nl
info@sanibell.nl

Belgium:
www.sanibell.be
info@sanibell.be

International:
www.sanibell.nl

export@sanibell.nl

www.inkbadkamermeubelen.nl
www.inkbadkamermeubelen.be


