
11

elements 
Our elements, your design. 
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BLISS® is een geregistreerd merk van Sanibell BV

Sanibell ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert badkamermeubelen 
in eigen beheer voor de markt van de Benelux. 

www.blissbadkamermeubelen.nl

Contact
Sanibell BV
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

www.sanibell.nl
info@sanibell.nl

Alle maten in deze brochure zijn aangegeven in millimeters. 
De in deze brochure afgebeelde kleuren en foto’s geven een 
indicatie van de werkelijkheid. Een afwijking is mogelijk. 
Kleurstalen kunt u bekijken bij de BLISS®-dealers. Alle overige 
gegevens in deze brochure zijn met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid bijeengebracht en gecontroleerd. Voor eventuele 
fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. In het belang van vernieuwingen 
en verbeteringen behouden wij het recht voor wijzigingen in
producten aan te brengen. 

©Sanibell 2015

UNIQUE
DESIGN
CUSTOMIZED

FOR YOU
Ga de uitdaging aan en creëer je persoonlijke Bliss Elements 

badkamermeubel, een uniek maatwerk meubel vanaf 
60 centimeter tot wel 3 meter breed! Ontdek de creatieve 
mogelijkheden van het Bliss Elements design, de kleuren, de 

functies, uw eigen maatvoeringen en de verrassende 
combinaties van innovatieve materialen.
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Ga de uitdaging aan en creëer je persoonlijke
Bliss Elements badkamermeubel op maat!

Ontwerp zelf een badkamermeubel die aan je persoonlijke 
situatie is aangepast, die perfect past in de badkamer en geniet 
van de maximale opbergruimte. In de nieuwe collectie van Bliss 
Elements kun je kiezen uit 4 verschillende typen onderkasten: 
dubbele laden greeploos met alu keerlijst, greeploos gelakt met 
enkele lade, greeploos gelakt met dubbele laden of onderkast 
met dubele laden en greep. Het programma biedt keuze uit 
totaal 12 verschillende kleuren. Bepaal je eigen breedtemaat 
vanaf 60 centimeter tot wel 3 meter en maak het meubel 
compleet met een maatwerk wastafelblad met geïntegreerde 
wasbakken of een maatwerk designplateau met
 opbouwkommen. 

Elements wastafel Cargo dubbel, Quartz 
grijs, 3000 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Tweemaal greeploos gelakt 
enkele lade, mat wit, 900 x 450 x 350 mm, 
tweemaal 600 x 450 x 350 mm Elements 
spiegel Spiegel met LED indirect boven- 
en onderverlichting, incl. sensorschakelaar, 
3000 x 600 x 30 mm Elements hoge 
kasten Viermaal greeploos gelakt, mat wit, 
350 x 350 x 1690 mm
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De Bliss Elements meubelen met een aluminium 

keerlijst  zijn uitgevoerd met dubbele laden en 

hebben voelbare houtstructuren. Het programma 

biedt keuze uit 6 verschillende kleuren; van

robuust tot romantisch en van klassiek tot 

modern. De Bliss Elements badmeubelen zijn 

gemaakt  van een hoogwaardige en duurzame 

kwaliteit en voorzien van een soepel lopend soft-

closing ladensysteem. Het interieur van de lade is 

uit te breiden met een kunststof lade-indeling voor 

het ordelijk opbergen van kleine voorwerpen.

Badkamermeubel 
greeploos alu keerlijst
met dubbele laden

 
Elements wastafel Cargo links, Quartz 
zwart, 2400 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Tweemaal greeploos alu 
keerlijst met dubbele laden, naturel eiken, 
1200 x 450 x 520 mm Elements spiegel 
Spiegel met LED indirect boven- en onder-
verlichting, incl. sensorschakelaar, 1200 x 
800 x 30 mm 

 
Elements wastafel Cargo rechts, polystone

 mat wit, 2400 x 450 x 20 mm 
Elements onderkasten Tweemaal 

greeploos alu keerlijst met dubbele laden, 
gerookt eiken, 1200 x 450 x 520 mm

 Elements spiegel Spiegel met LED indirect 
onderverlichting, incl. sensorschakelaar, 

1200 x 800 x 30 mm 

Kleuren

KRIJT WIT

NATUREL EIKEN

RELIEF GRIJS

OER GRIJS GEROOKT EIKEN

WOODSTOCK

#Designtip

Nooit meer beslagen spiegels door het toepassen 

van de optie spiegelverwarming. (zie pag. 19)

NO DETAIL

DETAILS

IS TOO 
SMALL

WHEN
IT’S ALL

ABOUT

76
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De greeploze Bliss Elements badmeubelen 

hebben een strakke 45 graden afwerking en zijn 

dubbelzijdig gelakt in een hoogglans of matte 

uitvoering. De laden zijn 35 cm hoog. Hierdoor 

kunnen er gemakkelijk flessen en potjes rechtop 

worden neergezet, die door het soepel lopend 

softclose-lade systeem keurig op hun plek blijven 

staan. Het programma van de enkele lade 

meubelen biedt keuze uit 5 verschillende 

moderne lakkleuren. 

 
Elements wastafel Cargo dubbel, quartz 

zwart, 3000 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Tweemaal greeploos gelakt 

met enkele lade, mat grijs, 900 x 450 x 
350 mm, tweemaal greeploos gelakt met 

enkele lade, mat grijs, 600 x 450 x 350 
mm, tweemaal greeploos gelakt met 

enkele lade, mat grijs, 700 x 450 x 350 mm 
Elements dogma designplateau Dogma, 

quartz zwart, 1400 x 450 x 20 mm
 Elements spiegel Spiegel op alu kader, 

1800 x 800 x 30 mm 

 
Elements wastafel Cargo dubbel, quartz 

grijs, 3000 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Tweemaal greeploos gelakt 

met enkele lade, hoogglans wit, 
900 x 450 x 350 mm, tweemaal greeploos 

gelakt met enkele lade, hoogglans wit, 
600 x 450 x 350 mm Elements spiegel 

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

1800 x 800 x 30 mm 

GREAT
DESIGN 
COMES

IN ALL
SIZES

#Designtip

Door twee kasten haaks boven 

elkaar te plaatsen creëer je een nog

 ruimtelijker effect in de badkamer

Badkamermeubel 
greeploos gelakt 
met enkele lade

Kleuren

HOOGGLANS WIT

MAT GRIJS

MAT WIT

MAT ANTRACIET

MAT TAUPE

98
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Elements wastafel Dogma rechthoek, onyx 

mat wit, tweemaal 450 x 300 x 120 mm 
Elements onderkasten Viermaal greeploos 

gelakt dubbele laden, mat taupe, 
1000 x 450 x 520 mm Elements

designplateau Dogma, onyx mat wit, 
tweemaal 2000 x 450 x 20 mm Elements 
spiegels Spiegel met horizontaal geïnte-

greerde LED verlichting en indirect boven- en 
onderverlichting, 2000 x  600 x 30 mm, 

passpiegel op alu kader, 600 x 1200 x 30 mm

 
Elements wastafel Cargo links,  polystone 
mat wit, 1600 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Eénmaal greeploos gelakt 
dubbele laden, mat antraciet, 
1000 x 450 x 520 mm, éénmaal greeploos 
gelakt dubbele laden, mat antraciet, 
600 x 450 x 520 mm Elements spiegelkast 
inclusief verstelbare glazen planchetten, 
schakelaar/stopcontact en LED indirect 
boven- en onderverlichting, mat antraciet, 
1000 x 140 x 740 mm

#Designtip

De lippenstift tussen de scheermesjes, dat is 

voorgoed verleden tijd. Met een lade-indeling 

weet je echt zeker dat de dag goed begint. 

(zie pag. 20)

De greeploos gelakte Bliss Elements 

meubelen hebben een strakke 45 graden 

afwerking, zijn hoogwaardig en dubbelzijdig 

gelakt in een hoogglans en matte uitvoering.

Het programma van de Elements onderkasten 

met dubbele laden biedt keuze uit 6 verschillende 

moderne lakkleuren. De gelakte Elements 

onderkasten zijn krasvast  en voorzien van een 

soepel lopend softclosing ladensysteem. 

Badkamermeubel 
greeploos gelakt 
met dubbele laden

Kleuren

HOOGGLANS WIT

MAT GRIJS

MAT WIT

MAT ANTRACIET HOOGGLANS ANTRACIET

MAT TAUPE

MAKE
ROOM

TO
RELAX

1110
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Elements opbouwkommen Dogma rechthoek, 
quartz grijs, tweemaal 450 x 300 x 120 mm 
Elements designplateau Dogma, quartz grijs, 
éénmaal 2000 x 450 x 20 mm, éénmaal 
3000 x 450 x 20 mm Elements onderkasten 
Vijfmaal greeploos gelakt met dubbele laden, 
mat wit, 1000 x 450 x 520 mm Elements 
spiegels Spiegel met horizontaal geïntegreer-
de LED verlichting en LED indirect boven- en 
onderverlichting, 2000 x 600 x 30 mm, 
passpiegel op alu kader, 600 x 1200 x 30 mm
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Elements wastafel Cargo rechts, Quartz 

zwart, 1400 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Tweemaal met grepen met 
dubbele laden, oer grijs, 700 x 450 x 520 

mm Spiegel Spiegel met 2x verticaal 
geïntegreerde LED verlichting, 

incl. sensorschakelaar, 1400 x 800 x 30 mm 

 
Elements opbouwkommen Dogma rond, 
quartz grijs, Ø 330 x 120 mm 
Bliss designplateau Dogma, quartz 
grijs, 1670 x 450 x 20 mm Elements 
onderkasten Tweemaal met grepen met 
dubbele laden, krijt wit, 700 x 450 x 520 
mm Elements passtuk Passtuk 400 x 520 
mm, krijt wit Elements spiegel Spiegel 
LED indirect onderverlichting, incl. sensor 
schakelaar, 1650 x 700 x 30 mm Elements 
hoge kast Driemaal met greep, krijt wit, 
350 x 350 x 1690 mm

Grepen

VIERKANT CHROOM VIERKANT RVS

ROND CHROOM ROND RVS

De Bliss Elements meubelen met grepen zijn 

uitgevoerd met dubbele laden. Het programma biedt 

keuze uit wel 7 verschillende kleuren; 2 lakkleuren en 5 

verschillende kleuren met voelbare houtstructuren. In 

het grepen programma is keuze uit 4 verschillende 

typen grepen. De Bliss Elements meubelen zijn ge-

maakt van een hoogwaardige en duurzame kwaliteit 

en voorzien van een soepel lopend softclosing 

ladensysteem. Het interieur van de lade is uit te 

breiden met een kunststof ladeverdeling voor het 

ordelijk opbergen van kleine voorwerpen.

Badkamermeubel 
met dubbele laden 
en grepen

Kleuren

KRIJT WIT NATUREL EIKENRELIEF GRIJS

OER GRIJS HOOGGLANS WIT HOOGGLANS ANTRACIET

WOODSTOCK

 
Elements wastafel Cargo links, 

mat wit, 2000 x 450 x 20 mm 
Elements onderkasten Tweemaal 

met grepen met dubbele laden, hoogglans 
wit, 1000 x 450 x 520 mm

THE
PRIMARY

FACTOR OF
DESIGN IS

PROPORTIONS

1514

#Designtip

Maak het meubel in een nis of tegen een wand tot op de millimeter 

nauwkeurig met behulp van de bijbehorende passtukken. 



1716

CARGO dubbel
min. 1400 - max. 3000 mm

CARGO enkel 
(links of rechts)
min. 600 - max. 3000 mm

DOGMA rond 
Ø 330 x 120 mm

DOGMA rechthoek 
450 x 300 x 120 mm (B x D x H)

DOGMA designplateau t.b.v. Bliss Elements badkamermeubel mét Dogma opbouwkommen

DOGMA designplateau t.b.v. Bliss Elements badkamermeubel zónder Dogma opbouwkommen

*Plaatsing van de uitsparing(en) t.b.v. opbouwkom(men) en eventuele kraangaten vermelden bij bestellen

*Afwijkende maten op aanvraag

Elements 

The
De Bliss Elements design badkamermeubelen geven 
de badkamer extra allure en beschikken over vele 
mogelijkheden in uitvoeringen, kleuren en maten. Dit 
mooie en multifunctionele maatwerkmeubel zorgt voor 
nog meer opbergmogelijkheden en is naar behoefte 
en functie in te delen. Het Bliss Elements badkamer-
meubel past ook altijd op de gewenste positie in de 
badkamer want speciaal voor inbouw of tussenbouw 
zijn er passtukken voor de laatste centimeters. De 
onderkasten zijn voorzien van softclose laden en de 
wastafels zijn leverbaar in een maximale lengte van 3 
meter. De designplateaus zijn uitvoerbaar met of zon-
der de Dogma opbouwkommen. Als je eigen ontwerp 
gereed is, maak je het af met een bijpassende spiegel, 
spiegelverlichting,  een hoge of halfhoge kast naar 
keuze en een praktische lade-indeling.  

Specificaties:
•	 Vanaf 1400 mm tot
         3000 mm breed
•	 450 mm diep
•	 Afmeting binnenbak:   

500 x 280 x 100 mm
•	 Verkrijgbaar met 0 of 2 

kraangaten

Kleuruitvoeringen:
•	 Polystone mat wit
•	 Polystone glans wit
•	 Quartz ivoor wit
•	 Quartz grijs
•	 Quartz zwart 
         (zie pagina 22)

Optioneel:
•	 Plug is in hetzelfde 

materiaal als de wastafel 
verkrijgbaar

Kleuruitvoeringen:
•	 Onyx mat wit
•	 Quartz ivoor wit
•	 Quartz grijs
•	 Quartz zwart 
         (zie pagina 22)

Inclusief afsluitbare plug
Plug is van hetzelfde materiaal als de opbouwkom

Kleuruitvoeringen:
•	 Onyx mat wit
•	 Quartz ivoor wit
•	 Quartz grijs
•	 Quartz zwart 
         (zie pagina 22)

Inclusief afsluitbare plug
Plug is van hetzelfde materiaal als de opbouwkom

Kleuruitvoeringen:
•	 Onyx mat wit
•	 Polystone mat wit
•	 Polystone glans wit
•	 Quartz ivoor wit
•	 Quartz grijs
•	 Quartz zwart 
         (zie pagina 22)

Kleuruitvoeringen:
•	 Onyx mat wit
•	 Polystone mat wit
•	 Polystone glans wit
•	 Quartz ivoor wit
•	 Quartz grijs
•	 Quartz zwart 
         (zie pagina 22)

Specificaties:
•	 Vanaf 600 mm tot
         3000 mm breed
•	 450 mm diep
•	 Afmeting binnenbak:   

500 x 280 x 100 mm
•	 Verkrijgbaar met 0 of 1 

kraangat

Kleuruitvoeringen:
•	 Polystone mat wit
•	 Polystone glans wit
•	 Quartz ivoor wit
•	 Quartz grijs
•	 Quartz zwart 
         (zie pagina 22)

Optioneel:
•	 Plug is in hetzelfde 

materiaal als de wastafel 
verkrijgbaar

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

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

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

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

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

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

  .................. mm* .................. mm*  .................. mm*

(basisgedeelte)
600 mm

(min. 0 - max. 1800 mm)(min. 0 - max. 600 mm)
................... mm....................... mm

(basisgedeelte)
600 mm

(min. 0 - max. 1800 mm) (min. 0 - max. 600 mm)
................... mm ....................... mm

(basisgedeelte)
600 mm

(min. 0 - max. 1800 mm)(min. 0 - max. 600 mm)
................... mm....................... mm

(basisgedeelte)
1400 mm

(min. 0 - max. 800 mm)(min. 0 - max. 800 mm)
................... mm....................... mm

(basisgedeelte)
1400 mm

(min. 0 - max. 800 mm)(min. 0 - max. 800 mm)
................... mm....................... mm

(basisgedeelte)
1400 mm

(min. 0 - max. 800 mm)(min. 0 - max. 800 mm)
................... mm....................... mm

45
0 

m
m

*
45

0 
m

m

min. 600 - max. 3000 mm

min. 50 - max. 3000 mm

16
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SPIEGEL rechthoek op alu kader

SPIEGEL met horizontaal 
geïntegreerde LED verlichting en 

indirect boven- en onderverlichting, 
incl. sensorschakelaar

SPIEGEL incl. boven óf onder LED
en sensorschakelaar (omkeerbaar)

SPIEGEL met 2x geïntegreerde LED 
verlichting, incl. sensorschakelaar

ELEMENTS LED 001
50 x 14 x 50 mm

chroom 

ELEMENTS LED 005
305 x 24 x 10 mm

chroom 

ELEMENTS LED 003
300 x 30 x 30 mm

chroom 

ELEMENTS LED 006
580 x 25 x 10 mm

chroom 

SPIEGEL met indirect boven én onder 
LED en sensorschakelaar

ELEMENTS verlichting 
t.b.v. spiegels en spiegelkasten - LED kleur: 4200 Kelvin

ELEMENTS spiegelverwarming 
t.b.v. spiegels. Verwarming wordt voorgemonteerd geleverd.

ELEMENTS losse sensorschakelaar
t.b.v. spiegel rechthoek, te combineren met 
de opbouw verlichting

ELEMENTS spiegels
De Elements spiegels met LED verlichting zijn standaard voorzien van een sensorschakelaar. Indien gewenst kan er 
gekozen worden voor spiegelverwarming, om condens op de spiegel tegen te gaan wanneer er gedouched wordt.
LED kleur: 4200 Kelvin

Alle spiegels zijn op maat te bestellen

(min. 600 - max. 3000 mm)

(m
in

. 6
00

 -
 m

ax
. 9

00
 m

m
)

De spiegelverwarming is in diverse 
breedte maten te verkrijgen. 
Zie de prijslijst voor meer informatie.
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ONDERKASTEN greeploos gelakt met dubbele laden

ONDERKASTEN greeploos alu keerlijst met dubbele laden

ONDERKASTEN met dubbele laden en grepen

ONDERKASTEN in houtkleuren op maat
Afwijkende maat nodig? De onderkasten met grepen of met greeploos alu keerlijst zijn ook op afwijkende maten leverbaar. 
Mogelijkheden, prijzen en levertijden op aanvraag verkrijgbaar.

600 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

600 x 450 x 350 mm
(B x D x H)

600 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

600 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

700 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

700 x 450 x 350 mm
(B x D x H)

700 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

700 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

900 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

900 x 450 x 350mm
(B x D x H)

900 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

1000 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

1000 x 450 x 350mm
(B x D x H)

1000 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

1000 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

1200 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

1200 x 450 x 350 mm
 (B x D x H)

1200 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

1200 x 450 x 520 mm
(B x D x H)

ONDERKASTEN greeploos gelakt met enkele lade

ELEMENTS onderkasten
De Elements onderkasten zijn standaard uitgevoerd met een softclose ladensysteem 

KRIJT WIT

KRIJT WIT

NATUREL EIKEN

NATUREL EIKEN

RELIEF GRIJS

RELIEF GRIJS

OER GRIJS

OER GRIJS

GEROOKT EIKEN

GEROOKT EIKEN

WOODSTOCK

WOODSTOCK

HOOGGLANS WIT

HOOGGLANS WIT

MAT GRIJS

MAT GRIJS

MAT WIT

MAT WIT

MAT ANTRACIET

MAT ANTRACIET HOOGGLANS ANTRACIET

MAT TAUPE

MAT TAUPE

KRIJT WIT NATUREL EIKENRELIEF GRIJS OER GRIJS HOOGGLANS WIT HOOGGLANS ANTRACIETWOODSTOCK

18
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LADE-INDELING
t.b.v. de bovenlade van onderkasten met twee laden

ELEMENTS hoge kasten
Voor nóg meer opbergruimte!

ELEMENTS half hoge kasten
Ieder z’n eigen kast, voor meer overzicht in de badkamer!

HOGE KAST universeel
greeploos alu keerlijst

350 x 350 x 1690 mm (B x D x H)
Twee deuren - links/rechts draaiend

Verkrijgbaar in:
•	 Krijt wit
•	 Relief grijs
•	 Woodstock
•	 Naturel eiken
•	 Oer grijs
•	 Gerookt eiken

HALF HOGE KAST universeel
greeploos alu keerlijst

350 x 350 x 1060 mm (B x D x H)
Eén deur - links/rechts draaiend

Verkrijgbaar in:
•	 Krijt wit
•	 Relief grijs
•	 Woodstock
•	 Naturel eiken
•	 Oer grijs
•	 Gerookt eiken

HOGE KAST universeel
greeploos gelakt

350 x 350 x 1690 mm (B x D x H)
Twee deuren - links/rechts draaiend

Verkrijgbaar in:
•	 Mat wit
•	 Mat taupe
•	 Mat grijs
•	 Mat antraciet
•	 Hoogglans wit
•	 Hoogglans antraciet

HALF HOGE KAST 
greeploos gelakt

350 x 350 x 1060 mm (B x D x H)
Eén deur - links óf rechts draaiend

Verkrijgbaar in:
•	 Mat wit
•	 Mat taupe
•	 Mat grijs
•	 Mat antraciet
•	 Hoogglans wit
•	 Hoogglans antraciet

HOGE KAST universeel 
met greep

350 x 350 x 1690 mm (B x D x H)
Eén deur - links/rechts draaiend

Verkrijgbaar in:
•	 Krijt wit
•	 Relief grijs
•	 Woodstock
•	 Naturel eiken
•	 Oer grijs
•	 Hoogglans wit
•	 Hoogglans antraciet

HALF HOGE KAST  
met greep

350 x 350 x 1060 mm (B x D x H)
Eén deur - links óf rechts draaiend

Verkrijgbaar in:
•	 Krijt wit
•	 Relief grijs
•	 Woodstock
•	 Naturel eiken
•	 Oer grijs
•	 Hoogglans wit
•	 Hoogglans antraciet

PASSTUKKEN
t.b.v. onderkasten enkel of dubbel

PASSTUK dubbele laden
400 x 20 x 520 mm 
T.b.v. badmeubel met dubbele  laden

PASSTUK enkele lade 
400 x 20 x 350 mm
T.b.v. badmeubel met enkele lade

Speciaal voor meubelen in een hoek opstelling of nis. 

Na de montage van de onderkast(en) maak je met de 

passtukken het meubel precies op maat. Deze 

passtukken worden standaard geleverd in 

dezelfde kleur van de onderkast. 
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ELEMENTS spiegelkast
De Elements spiegelkasten zijn softgrijs aan de binnenzijde en hebben aan de buitenzijde zijpanelen verkrijgbaar in 
dezelfde kleur als het badmeubel. De spiegelkast is inclusief verstelbare glazen planchetten en schakelaar/stopcontact 
die naar eigen inzicht te plaatsen zijn. De deuren zijn dubbel gespiegeld en hebben een softclose systeem.

KRIJT WIT

HOOGGLANS WIT

NATUREL EIKEN

MAT GRIJS

OER GRIJS

MAT ANTRACIET

GEROOKT EIKEN

HOOGGLANS ANTRACIET

RELIEF GRIJS

MAT WIT

WOODSTOCK

MAT TAUPE

   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

Kleuren  Maatvoering ( B x D x H)

Optioneel LED indirecte bovenverlichting Optioneel LED indirecte boven- en onderverlichting Optioneel LED indirecte onderverlichting
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elements

Materials
The

PoLySToNE voor Cargo wastafels en 
designplateau

QUArTz voor Cargo wastafels en Dogma
designplateau en opbouwkommen

oNyx voor Dogma opbouwkommen en 
designplateau

Polystone is een combinatie van vulmiddel en 

kunstmarmer waarbij de toplaag voorzien is van een 

polyester gelcoat in glans wit of mat wit. De gelcoat 

geeft een beschermde werking op de wastafel, waar-

door de wastafel gemakkelijk schoon te maken zijn. 

De wastafels voor de Bliss Elements meubelen worden 

in speciaal ontworpen mallen gemaakt. Hierdoor krijgen 

de bladen een strakke en tijdloze vormgeving. 

Quartz is een door-en-door materiaal van het mine-

raal kwarts en is voorzien van een mix van hars en 

kleurstoffen. Quartz benadert de robuuste uitstraling 

van natuursteen, maar heeft als voordeel dat het niet 

behandeld hoeft te worden. Het heeft een hygiënisch 

oppervlak dat niet poreus is, waardoor schimmels en 

bacteriën geen vat krijgen op het materiaal. 

Onyx is een zogenaamd solid surface materiaal. Het 

kenmerkt zich door een matte, niet poreuze en vuil-

afstotende oppervlakte die zeer gemakkelijk schoon te 

maken is. Onyx is een materiaal wat qua vormgeving 

en duurzaamheid een ongeëvenaarde designkwaliteit 

krijgt. Het is een door-en-door materiaal met een 

mooie matte uitstraling. 

Kenmerken en onderhoud:
•	 Benadert natuursteen, maar behoeft geen onderhoud
•	 Heeft een robuuste en natuurlijke uitstraling
•	 Schoonmaken met gebruikelijke zachte huismiddelen
•	 Bladen zijn krasbestendig en zeer hygiënisch

Kenmerken en onderhoud:
•	 Zachte aaibaarheidsfactor 
•	 Exclusieve uitstraling door de matheid
•	 Unieke scherpe belijning in vormgeving
•	 Bladen zijn zeer makkelijk schoon te maken en houden

Kenmerken en onderhoud:
•	 Strakke en tijdloze vormgeving
•	 Beschermende glanzende/matte coating
•	 Schoonmaken met gebruikelijke zachte huismiddelen

Het design van een wastafel wordt mede bepaald door 
het materiaal waar het van is gemaakt. Elk materiaal 
heeft zijn eigen kenmerken, zowel op gebied van 
vormgeving en onderhoud als uitstraling en sfeer.
 De Bliss Elements wastafels zijn in verschillende 
kleuren en materialen verkrijgbaar. Op deze pagina 
vindt u de eigenschappen van elk materiaal. 

QUARTZ IVOOR WIT

MAT WITMAT WIT

Ultra hygiënisch Ultra hygiënisch Uniek strak ontwerp
door de niet-poreuze

samenstelling

Ultra hygiënisch Uniek kleurenpalet

Heldere mat 
witte kleur

Zowel mat als 
glanzend wit

Beschermende 
gelcoat

Eenvoudig
schoon te maken

Krasbestendig Hoeft niet 
geimpregneerd 

te worden

GLANS WIT

QUARTZ ZWARTQUARTZ GRIJS

#Designtip

De quartz wastafels en designplateaus zijn

afgestemd op de mat grijze gelakte onderkasten. 

Dit ton-sur-ton effect geeft een rustige uitstraling 

waarbij het meubel uit één geheel lijkt te bestaan. 



2424

BLISS® is een geregistreerd  merk van Sanibell B.V.
www.blissbadkamermeubelen.nl

Sanibell B.V. 
Ferrarilaan 8 

3261 NC Oud-Beijerland

info@sanibell.nl
www.sanibell.nl


