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Iveo

ONBE-
TWISTBAAR

MOOI

Succes gegarandeerd als 
een mooi uiterlijk en in-
trinsieke waarde elkaar 
ontmoeten - zoals bij 
Iveo. Zo wordt de wastafel 
uit mineraal-marmer met 
zijn sterke uitstraling 
meteen het middelpunt 
van het badkamerleven. 
Zowel optisch als prak-
tisch ondersteund door 
royale wastafellades en 
een ruime hoge kast.

1.

 NIEUW 
 Spiegelkast met LED-verlichting en wastafelverlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. wastafelonderkast 
 en verlichting 
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De beste maatjes van de grote, elegante, keramieken wastafel zijn de spiegelkast 
met een gedetailleerde binnenkant en aantrekkelijke, spiegelende zijkanten. En 
natuurlijk de imposante hoge kast met een enorme bergruimte en wasklep die altijd 
ter plaatse is.

 NIEUW 
 Spiegelkast met LED-verlichting en wastafelverlichting 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
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 NIEUW 
 Lichtspiegel met magnetisch beweegbaar LED-licht 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
 en verlichting 

Iveo

EEN 
ECHT NATUUR-

TALENT

Dat grootsheid niet afhangt 
van grote maten, bewijst 
Iveo in kleinere badkamers: 
inclusief 100% uitstraling 
en een perfecte organisatie. 
Als extra optisch highlight
zorgt de grote, ronde spie-
gel met zijn flexibel be- 
weegbare magneetlamp 
voor verlichte badkamer-
momenten. De lade van de 
onderkast van de wastafel 
heeft geen sifon-uitsparing 
en is daardoor extra groot: 
met als resultaat extra berg-
ruimte voor kleine bad-
kamers.

1.



www.burgbad.com 1110 www.burgbad.com

Spot on! Soms boven, soms links, rechts, 
of zelfs in het midden: met de geniaal be-
weegbare magneetlamp bepaalt u waar 
de lichtaccenten op de grote, ronde spie-
gel moeten komen.

Iveo wordt perfect aangevuld 
met zachte, lichte tinten en 
natuurlijk materiaal bij de 
badkamer-accessoires.

IN DETAIL
MET ZORGVULDIG GEKOZEN KLEUREN EN MATERIALEN TOVERT U IN EEN 

HANDOMDRAAI UW PERSOONLIJKE WELNESSOASE VAN IVEO.



www.burgbad.com 1312 www.burgbad.com

Iveo

HEEL 
GROTE 
KLASSE

Open voor wat nieuws. 
Niets te veel, maar ook 
niets te weinig. Alles 
goed doordacht en 
be-wust gearrangeerd. 
Voor veel uitstraling en 
effect. Dat is het grote 
talent van Iveo, dat 
speciaal in kleine bad-
kamers prachtig tot zijn 
recht komt.

1.

 NIEUW 
 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. wastafelonderkast 
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 NIEUW 
 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. 
 wastafelonderkast 

Iveo

ECHT
AANGENAAM
SYMPATHIEK

Het wisselspel tussen open 
opbergvakken - ook aan 
de wastafel - en gesloten 
bergruimte alsmede het 
contrast tussen duidelijke 
vormen en ronde randen 
maakt Iveo in het dagelijkse 
badkamerleven zo spannend. 
Mooie dingen worden 
open geënsceneerd, en 
privézaken zijn perfect 
opgeruimd in de lades.

1.

Wastafel keramiek

Wastafel mineraalsteen
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Iveo

ECHT
EEN GOEDE

PARTIJ

Dubbel zo goed. Dubbel 
zo mooi. Als badkamer-
meubels van Iveo in een
ruime badkamer paars-
gewijs hun intrede doen,
is een prachtig schouw-
spel gegarandeerd. Va- 
naf de aantrekkelijke 
dubbele wastafel uit mi-
neraalmarmer en de van 
binnen spiegelende deur 
van de hoge kast. Dit is 
wellness. Het badkamer-
leven kan niet uitnodigen-
der en levendiger zijn. 
Dat beloven we.

1.

 NIEUW 
 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. wastafelonderkast 
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Fijn, filigraan of vol kleur: geo-
metrische patronen in combinatie 
met krachtige natuurkleuren en 
materialen brengen harmonie in 
de badkamer - voor highlights, 
die plezier doen.

IN DETAIL
MET UW LIEVELINGSACCESSOIRES KUNT U HET VERHAAL VAN UW 

IVEO-BADKAMER ZELF SCHRIJVEN. LAAT UW CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP…

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie
is het mooiste in badkamerland? Het 
antwoord is duidelijk: natuurlijk de leuke 
magneetlamp, die op de grote, ronde 
spiegel afzonderlijk geplaatst kan 
worden.



De wastafels

KERAMIEK
H/D/B
80/492/650,800 mm

KERAMIEK
H/D/B
80/492/1000,1200 mm

KERAMIEK
H/D/B
80/492/1200 mm

MINERAALSTEEN
H/D/B
80/492/650,800 mm

MINERAALSTEEN
H/D/B
80/492/1000 mm

MINERAALSTEEN
H/D/B
80/492/1200 mm

De wastafelonderkasten 

2 LADEN
1 DEUR
1 BINNENLADE
H/D/B
640/450/900,1100 mm

4 LADEN
H/D/B
640/450/1100 mm

1 LICHTSPIEGEL
 800/26/400 mm
 
2 WASTAFEL MINERAALSTEEN INCL. 
 WASTAFELONDERKAST 
 690/310/440 mm

 (Maten: Hoogte/Diepte/Breedte)

2 LADEN
H/D/B
640/450/550,700,
900,1100 mm

Wastafelonderkasten optioneel met LED-verlichting

1

2

De spiegelkasten

LED-VERLICHTING
H/D/B
680/160/558 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
680/160/ 708, 908 mm

Spiegelkasten optioneel met LED-wastafelverlichting

LED-VERLICHTING
H/D/B
680/160/1108 mm

Iveo NEW



De spiegel

LED-VERLICHTING
H/D/B
640/25/550,700,900,
1100 mm

BEWEEGBAAR LED-LICHT
H/D/B
1000/46/1000 mm

De kasten

2 DEUREN
1 BINNENLADE
H/D/B
1760/320/350 mm

1 DEUR
1 WASKORF
H/D/B
1760/320/350 mm

2 DEUREN, DEUR BOVEN
AAN BINNENZIJDE 
VERSPIEGELD
H/D/B
1760/320/350 mm

1 DEUR
H/D/B
960/320/350 mm

1 DEUR
1 BINNENLADE
H/D/B
960/320/350 mm

1 REGAAL
H/D/B
320/150, 300/350 mm

De compacte serie

WASTAFEL
MINERAALSTEEN
H/D/B
50/310/440 mm

SPIEGEL
LED-VERLICHTING
H/D/B
800/38/400 mm

SPIEGEL
LED-VERLICHTING
H/D/B
800/26/400 mm

ONDERKAST
1 DEUR
H/D/B
640/290/400 mm

Wastafelonderkast optioneel met LED-verlichting

Iveo NEW



De oppervlakken thermofolie

Wit hoogglans
F2833

Eiken decor kasjmier
F2747

Eiken decor merino
F2835

De greeplijst

Wit
G0161

Donkergrijs
G0162

Verlichting voor
wastafelonderkast

Eiken decor fl anel
F2834 



De plattegrond

Montageaanwijzing
Iveo

Groots in het kleine: Voor compacte badkamers biedt 
Iveo de perfecte ruimte-oplossing met een enorm 
wow-effect. Plant u er maar op los en verheug u nu al
op uw toekomstige lievelingsbadkamer! 

Iveo NEW

Alles over burgbad vindt u op www.burgbad.com
Nieuwtjes, wetenswaardigheden en nog veel meer moois uit 
de wereld van burgbad vindt u natuurlijk altijd hier:




