
 

DOGMA KOM

STAP 3: BePAAl uw wASTAFel

DOGMA DeSIGNPlATeAu TBv DOGMA OPBOuwKOMMeN

DOGMA DeSIGNPlATeAu 
 .............................. mm

Mat wit polystone
Hg wit polystone
Mat wit onyx
Quartz ivoor wit
Quartz grijs
Quartz zwart

Mat wit polystone
Hg wit polystone
Mat wit onyx
Quartz ivoor wit
Quartz grijs
Quartz zwart

Mat wit polystone
Hg wit polystone
Mat wit onyx
Quartz ivoor wit
Quartz grijs
Quartz zwart

 ........................... mm
(min. 600 - max. 3000 mm)

(min. 600 - max. 3000 mm)

(Bij een enkele kom deze maat tot 
einde van wastafelblad rekenen)

(Bij een enkele kom deze 
maat niet invullen)

(Uitsparing is standaard 150 x 150 mm)

Afmeting uitsparing: .............. x ............... mm (b x d)

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

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

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

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

Het meubel komt:

STAP 1: OPSTellING

STAP 2: PASSTuKKeN (meerdere varianten mogelijk)

In een nis Links in de hoek Rechts in de hoek

Doordat muren niet altijd haaks zijn en om het juist openen van de lade te garanderen, dient men bij het plaatsen van een meubel in 
een hoek of in een nis standaard met passtukken te werken.  

Minimale opvulling van een passtuk (20 mm dik) om het 
juist openen van de laden langs te muur te garanderen. 

Minimale opvulling van een passtuk (20 mm dik) om het 
juist openen van de laden langs te muur te garanderen. 

Passtuk variabel van 20 - 400 mm, op maat te maken door installateur 

Passtuk variabel van 20 - 400 mm, op maat te maken door installateur 

Vrijhangend

Subtotaal: €

Subtotaal: €

Commissie:  

PASSTUK   A

PASSTUK   C

PASSTUK   B

PASSTUK   D

Passtuk 350 mm hoog 
(tbv enkele lade)

Passtuk 350 mm hoog 
(tbv enkele lade)

Ga verder naar stap 3 Ga verder naar stap 2 Ga verder naar stap 2

Passtuk 350 mm hoog 
(tbv enkele lade)

Passtuk 350 mm hoog 
(tbv enkele lade)

Passtuk 520 mm hoog 
(tbv dubbele lade)

Passtuk 520 mm hoog 
(tbv dubbele lade)

Passtuk 520 mm hoog 
(tbv dubbele lade)

Passtuk 520 mm hoog 
(tbv dubbele lade)
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Bestelformulier DOGMA

Inclusief plug in dezelfde kleur als de kom

450 x 300 x 120 mm ( BxDxH) ø 330 x 120 mm ( øxH)

Inclusief plug in dezelfde kleur als de kom



Greeploos gelakt enkele lade Greeploos gelakt dubbele laden Greeploos alu keerlijst Met grepen

Mat wit
Mat taupe
Mat grijs
Mat antraciet
Hoogglans wit

Mat wit
Mat taupe
Mat grijs
Mat antraciet
Hoogglans wit
Hoogglans antraciet

Woodstock
Naturel eiken
Gerookt eiken 
Reliëf grijs
Krijt wit
Oer grijs

Woodstock**
Reliëf grijs**
Naturel eiken **
Krijt wit**
Oer grijs**
Hoogglans wit
Hoogglans antraciet

(Min. 600 - max. 3000mm)

(min.600 - max.900mm)

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

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

Spiegel uitvoering:

Spiegel rechthoek op alu kader

Spiegel incl. boven óf onder LED 
verlichting, incl. sensorschakelaar

Spiegel incl. boven én onder LED verlichting, 
incl. sensorschakelaar

Spiegel met horizontaal geïntegreerde LED 
en indirect boven- en onder 
verlichting, incl. sensorschakelaar

Spiegel met 2x verticaal 
geïntegreerde LED verlichting, incl. 
sensorschakelaar

STAP 4: BePAAl uw ONDerKAST

STAP 5: BePAAl uw SPIeGel/SPIeGelKAST

Spiegelkast is standaard in dezelfde kleur als de onderkast. Spiegelkasten zijn niet koppelbaar.

  600 x 140 x 730 mm - 1 deur
  700 x 140 x 730 mm - 2 deuren
  800 x 140 x 730 mm - 2 deuren
  900 x 140 x 730 mm - 2 deuren
1000 x 140 x 730 mm - 2 deuren
1200 x 140 x 730 mm - 2 deuren
1400 x 140 x 730 mm - 4 deuren

geen LED verlichting
boven LED verlichting
onder LED verlichting
boven- én onder LED verlichting

 Ga verder naar stap 6 voor 
 overige verlichting.

Maatvoering (b x d x h) leD verlichting

Spiegelkast

Spiegel

Chroom rond RVS rondChroom vierkant RVS vierkant*Soort greep:

** leT OP:            De onderkast 90 cm met grepen is enkel leverbaar in de kleuren met **

leT OP: De plug valt door het blad heen. Houdt hier rekening mee met het bepalen van de plaatsing van de onderkasten!

Gelakt enkele lade ............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks............ stuks

............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks............ stuks

............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks............ stuks

............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks............ stuks**

Gelakt dubbele laden

Alu keerlijst

Met grepen*

Soort onderkast
Onderkast 
60 x 45 cm

Onderkast 
70 x 45 cm

Onderkast 
90 x 45 cm

Onderkast 
100 x 45 cm

Onderkast 
120 x 45 cm

leT OP: In de prijslijst vindt u ook standaard spiegelmaten die uit voorraad leverbaar zijn en daardoor aantrekkelijker geprijst. 

Subtotaal: €

Subtotaal: €N.v.T.
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Commissie:  Bestelformulier DOGMA



STAP 7: BePAAl uw KOlOM KAST

STAP 8: OPTIeS STAP 9: DIeNSTverleNING

............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks ............ stuks

............ stuks ............ stuks ............ stuksLINKS LINKS LINKS
RECHTS RECHTS RECHTS

leT OP: Kasten zijn standaard in dezelfde kleur als de onderkast.

Hoge kast
Greeploos 
alu keerlijst

Hoge kast
Greeploos 
gelakt

Hoge kast
met grepen

Half hoge kast
Greeploos 
alu keerlijst

Half hoge kast
Greeploos 
gelakt

Half hoge kast
met grepen

lade-indeling:

  600 mm   480 mm  
  700 mm   580 mm
  900 mm   780 mm
1000 mm   880 mm
1200 mm 1080 mm

Indeling:     Aantal stuks:

S      .............

M      .............

L      .............

Inmeten bij een nis opstelling

Bezorgen bij de consument

Bezorgen en monteren van badmeubel 
tot 1400 mm

Bezorgen en monteren van badmeubel 
van 1401 tot 3000 mm

Overbruggen van de levertijd met een 
tijdelijk badmeubel

Spiegelverwarming

STAP 6: BePAAl uw verlICHTING

eleMeNTS leD 001
50 x 140 x 50 mm
chroom 

eleMeNTS leD 003
300 x 30 x 30 mm
chroom 

............ stuks............ stuks

eleMeNTS leD 005
305 x 25 x 10 mm
chroom 

............ stuks

eleMeNTS leD 006
580 x 25 x 10 mm
chroom 

............ stuks

Subtotaal: €

Subtotaal: €

Subtotaal: €Subtotaal: €

Opties tbv spiegels:

N.v.T.

N.v.T.

N.v.T. N.v.T.

Sensorschakelaar
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322146
322

min. 307 max. 402
322

min. 436 max. 506

Breedte kast: Breedte lade:

S M L

Commissie:  Bestelformulier DOGMA



Naam:

Adres:

Postcode + Plaats:

Tel. nr.:

E-mail:

Gewenste leverweek:

COMMISSIe

AlGeMeNe BePAlINGeN eN ServICe

Datum:Handtekening klant: Handtekening detaillist:

Naam klant: Naam firma (+ filiaal): Plaats:

vOOr AKKOOrD
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TOTAAL BEDRAG STAP 1 T/M 9

Commissie:  Bestelformulier DOGMA

Algemeen:
•	 Levertijd bedraagt voor maatwerk 6 - 8 weken na indienen van het bestelformulier bij Sanibell. Bepaalde maten zijn uit voorraad 

leverbaar, vraag naar de mogelijkheden. 
•	 Sanibell bezorgt franco-huis aan zijn klanten door heel Nederland en België.
•	 Annuleringskosten: binnen 2 werkdagen na orderbevestiging kosteloos, daarna 40% van volledige factuur waarde. 
•	 Na levering wordt een maatwerkmeubel niet meer retour genomen. 

Richtlijnen dienstverlening:
•	 Inmeten:	Sanibell kan het meubel tegen meerprijs vooraf inmeten.	Bij inmeten dient de ruimte reeds betegeld/afgewerkt te zijn. 

Wanneer het meubel niet ingemeten wordt door Sanibell kan Sanibell ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele 
meet fouten.

•	 Overbruggen	levertijd: Indien gewenst kan Sanibell een tijdelijk meubel beschikbaar stellen om de levertijd van het badkamer-
meubel te overbruggen. Voorwaarden en mogelijkheden in overleg met binnendienst en samenspraak consument. 

•	 Bezorgen: Indien gewenst kan het meubel tegen meerprijs bij de consument thuis afgeleverd worden, na afspraak en in overleg 
tijdens werkdagen tussen 08.30-17.00uur. Artikelen worden afgeleverd en gecontroleerd na de 1e voordeur.  

•	 Montage: Sanibell kan indien gewenst de installatie verzorgen, hierbij geldt dat de wateraansluitingen en waterafvoer conform 
de montage handleiding zijn voorbereidt. Sanibell installeert geen kranen. Indien gewenst kan Sanibell het meubel afkitten. Dit 
gebeurt met standaard witte of transparante sanitair kit. Indien een andere kleur gewenst is dient de consument hier zelf zorg 
voor te dragen en beschikbaar gesteld te worden op moment van installatie. 

•	 Montage:	Wanneer Sanibell het meubel monteert dienen de ophangpunten van het complete meubel vrij te zijn leidingwerk en/of 
obstakels. Wanneer dit bij montage toch het geval dient te zijn kan Sanibell hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De 
afgesproken montagekosten worden wel in rekening gebracht.

Consument draagt zorg voor:
•	 Juiste ruimte en mogelijkheden voor het goed aanleveren van de producten (bij de optie op locatie aanleveren)
•	 Voor het juist en volledig betalen van de dienst leveren of montage door Sanibell dient de klant op dezelfde dag het afgesproken 

bedrag hiervoor contant of per pin aan de chauffeur of monteur over te maken.

Aandachtspunten bij een nis opstelling: 
•	 In het geval van een badmeubel in een nis hanteren we bij het designplateau wij een min tolerantie van 10 mm per zijde.
•	 Bij een nis situatie hanteren wij op de spiegel een min tolerantie van -3 mm.
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