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Inspiratie & ideeën voor uw geheel persoon-
lijke badkamer-vormgeving, passend bij de 
badkamer-lijn, geven wij u na elk hoofdstuk.

1
Iveo NIEUW Het multitalent voor iedereen die 

houdt van individueel, mooi en praktisch. 

Flexibel thuis in zowel kleine als grote badkamers.

2
Eqio Voor iedereen, die graag alles wil. Met 

verschillende combinatiemogelijkheden voor een 

aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding.

3
Essento Ontdek de nieuwe lichtheid van 

het badkamer-wezen. Met nieuwe normen op het 

gebied van materiaal en maat.

4
Asatto Aangenaam bescheiden design. 

Zakelijke uitstraling in combinatie met een 

bergruimte die zowel charmant als royaal 

is - ook qua prijs onovertoffen.
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BADKAMERS
MET STIJL.
UW STIJL: PERSOONLIJK. 
UW SMAAK: UITGESPROKEN. 
UW VOORSTELLINGEN: CONCREET. 
UW BADKAMERPROGRAMMA: SYS10.

Zowel voor solisten, koppels, gezinnen, kinderen, gasten of zelfs hele generaties: met de Sys10-lijn van 
burgbad kan iedereen zijn eigen badkamerverhaal schrijven. Met een handschrift dat smaakvoller 
en levendiger is dan ooit. Combineer kleuren, vormen, oppervlakken, soorten grepen en accessoires 
met wastafels, uit de net zo kwalitatieve als stijlvaste materialen mineraalmarmer, keramiek en glas. 
En dat voor een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Met korte levertijden, die u in een oogwenk in 
uw nieuwe lievelingsbadkamer brengen.

Kijk uit naar de oneindig vele creatieve mogelijkheden om uw toekomstige badkamer uniek te maken. 
Begin maar met dromen, denken en plannen... Hup naar de badkamer!
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 NIEUW 
 Spiegelkast met LED-verlichting en wastafelverlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. wastafelonderkast 
 en verlichting 



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

Wastafelkasten 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

Wastafelkasten 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:
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Iveo

ONBET-
WISTBAAR

MOOI

Succes gegarandeerd 
als een mooi uiterlijk 
en intrinsieke waarde 
elkaar ontmoeten - 
zoals bij Iveo. Zo wordt 
de wastafel uit miner-
aalmarmer met zijn 
sterke uitstraling meteen 
het middelpunt van het 
badkamerleven. Zowel 
optisch als praktisch 
ondersteund door royale 
wastafellades en een 
ruime hoge kast.

1.
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 NIEUW 
 Spiegelkast met LED-verlichting en wastafelverlichting 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
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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.
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 NIEUW 
 Lichtspiegel met magnetisch beweegbaar LED-licht 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
 en verlichting 
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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 badka-
mers.

1.
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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.
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 NIEUW 
 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. wastafelonderkast 
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Iveo

HEEL 
GROTE 
KLASSE

Open voor wat ni-
euws. 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 badkamers 
prachtig tot zijn recht 
komt.

1.
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 NIEUW 
 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel mineraalsteen incl. 
 wastafelonderkast 
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Iveo

ECHT
AANGENAAM
SYMPATHIEK

Het wisselspel tussen open 
opbergvakken - ook aan de 
wastafel - en gesloten berg-
ruimte alsmede het contrast 
tussen duidelijke vormen
en ronde randen maakt Iveo
in het dagelijkse badkamer-
leven zo spannend. Mooie 
dingen worden open geën-
sceneerd, en privézaken zijn
perfect opgeruimd in de uit-
schuifbare onderdelen en 
lades.

1.

Wastafel keramiek

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



De wastafels

KERAMIEK
H/D/B
45/490/630 mm

KERAMIEK
H/D/B
45/490/930, 1230 mm

KERAMIEK
H/D/B
45/490/1230 mm

MINERAALSTEEN
H/D/B
16/490/620 mm

MINERAALSTEEN
H/D/B
16/490/920, 1220 mm

MINERAALSTEEN
H/D/B
16/490/1220 mm

GLAS
H/D/B
15/490/620 mm

GLAS
H/D/B
15/490/920, 1220 mm

GLAS
H/D/B
15/490/1220 mm

De wastafelonderkasten 

4 LADEN
H/D/B
600/480/1200 mm

1 LICHTSPIEGEL
 600/26/650 mm
 
2 WASTAFEL KERAMIEK INCL. 
 WASTAFELONDERKAST 
 645/490/630 mm

 (Maten: Hoogte/Diepte/Breedte)

2 LADEN
H/D/B
600/480/600,900,1200 mm

Wastafelkasten optioneel met LED-verlichting

1

2

Eqio



De spiegel

LED-VERLICHTING
H/D/B
600/26/650, 900,1200 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
635/60/650, 900,1200 mm

LED-VERLICHTING
1 PLANCHET
H/D/B
769/150/650, 900, 1200 mm

De kasten

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

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

1 DEUR
1 VASTE SCHAP
H/D/B
1760/320/350 mm

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

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

De spiegelkasten

LED-VERLICHTING
H/D/B
800/170/650, 900 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
800/170/ 1200 mm

Spiegelkasten optioneel met LED-wastafelverlichting

Eqio

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



De oppervlakken melamine

Hacienda creme
F2011

Eiken decor fl anel
F2632 

Kastanje decor truffel
F2012 

Wit hoogglans
F2009 

Grijs hoogglans
F2010

De grepen

Chroom
P95 

Chroom
G0146

Chroom
G0157 

De oppervlakken acryl

NEW

NEW



De plattegrond

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

Eqio

Montageaanwijzing
Eqio 

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:
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Eqio

ECHT
ENORM
UNIEK

2.

Ruimtewonder. Duizendpoot. 
Een lust voor het oog. Com-
binatiekoning.  Verrassingsei. 
Ordewonder. Eqio laat zich
niet in één hokje plaatsen.
Waarom deze lijn zo onge-
looflijk afwisselend en veel-
zijdig is: in vorm, maat, vo 
lume, materialen, oppervlak-
ken en front-decors.
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 Spiegelkast met LED-verlichting en wastafelverlichting 
 Glazen wastafel incl. wastafelonderkast 
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Eqio

SCHOONHEID 
IS EEN KWESTIE 
VAN OOGPUNT

Wanneer en hoe u Eqio ook
ontmoet in uw badkamer: 
u zult telkens opnieuw ent-
housiast worden. Over de 
wastafel uit glas, mineraal-
marmer of keramiek, die
het centrale element van uw
badkamer wordt. U zult 
zich verheugen over de prak-
tische kwaliteiten van Eqio, 
het uitmuntende design en 
de minutieuze uitwerking 
van details.

2.
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Het oog wordt enthousiast door wat de hand aanraakt, en andersom. Klinkt dat als een belofte? 
Dat is het ook. Want badkamermeubels van Equio zijn gewoonweg een onverslaanbaar team met 
slimme detailoplossingen zoals niet-verblindend licht, geïntegreerde föhnhouder, wasklep - ingebed
in een ensemble, dat een ruime bergruimte, een perfect georganiseerde binnenkant, zacht glijdende 
lades en aantrekkelijke open opbergvakken herbergt. Voor u ontworpen. En voor alles, wat u van
plan bent in de badkamer.
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 NIEUW 
  Lichtspiegel met LED-verlichting en planchet 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
 en verlichting 
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Eqio

WAT
U WIL

Aanpasbaar als een ka-
meleon: Past zich perfect
aan de omstandigheden 
aan. Komt perfect tot ont- 
plooiing in zowel ruime
als kleine badkamers. En
is onovertroffen qua 
veelvoud aan oppervlak-
ken, frontdesigns, kleu-
ren, vergrendelingen en
zorgvuldig gekozen bad-
kameraccessoires. Wilt u
nog meer? Dan hebben 
we nog een Eqio-highlight
voor u: zijn onverslaan-
bare aantrekkelijke prijs- 
kwaliteitverhouding. 
Overtuigd? Ziet u wel!

2.
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Geraffineerde details zijn altijd leuk: 
bijvoorbeeld de lichtstreep die is geïnteg-
reerd in de wastafel en zorgt voor lichte 
accenten.

Eqio houdt van hout
en elementen in sterke 
kleuren als begeleider.

IN DETAIL
IUW EQIO-BADKAMER ALS WELNESSOASE? EENVOUDIG! WANT MET SLIM 

GECOMBINEERDE MATERIALEN, KLEUREN, ACCESSOIRES EN PERSOONLIJKE VOORWERPEN 

SCHRIJFT U ZELF IN EEN HANDOMDRAAI HET VERHAAL VAN UW BADKAMER.
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 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 



De wastafels

KERAMIEK
H/D/B
23/495/650,930,1230 mm

KERAMIEK
H/D/B
23/495/1230 mm

De onderkasten 

4 LADEN
H/D/B
480/480/1196 mm

2 LADEN
H/D/B
480/480/606,896,1196 mm

6 LADEN
H/D/B
720/480/1196 mm

3 LADEN
H/D/B
720/480/606,896,1196 mm

1 LICHTSPIEGEL
 640/25/600 mm
 
2 WASTAFEL KERAMIEK INCL. 
 WASTAFELONDERKAST 
 515/495/650 mm

 (Maten: Hoogte/Diepte/Breedte)

1

2

Essento



De spiegelkasten / spiegel

LED-VERLICHTING
H/D/B
640/178/640, 940, 1240 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
640/25/600, 900,1200 mm

De kasten

2 DEUREN
H/D/B
1440/350/400 mm

1 DEUR
H/D/B
980/355/400 mm

Spiegelkasten optioneel met LED-wastafelverlichting

Essento



De oppervlakken acryl

Wit hoogglans
F1327

Grijs hoogglans
F1693

De grepen

Chroom
G0149

Chroom
G0090

Chroom
G0092

Greeploos
G0000



De plattegrond

Montageaanwijzing
Essento

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

Essento

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:
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Essento

LUCHTIG
LICHT

LEVENDIG

Lang leve de nieuwe 
lichtheid! Essento be- 
heerst de hoge kunst 
tot in de puntjes:
met bewust minimale
materiaaldikte een
maximale indruk ach-
terlaten. Voor een 
compleet nieuwe op-
tiek. Een look, die 
meteen fascineert: zo
mooi luchtig.

3.
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 Lichtspiegel met LED-verlichting 
 Wastafel keramiek incl.
 wastafelonderkast 



www.burgbad.com 33

Essento

EEN 
NATUURLIJKE

FLOW

„In een flow zijn“. 
Dat is de toestand dat
je zo in een activiteit
kunt opgaan, dat je 
geen idee hebt van tijd
en ruimte. Als we het 
zo bekijken, zijn de 
wastafels van Essento 
ook in een flow: met 
hun organisch gevorm-
de bak werken ze als
gegoten. En stromen
naadloos in elkaar over
met hun markante, ho-
rizontale greeplijsten
en de levendige binnen- 
kant van de lades.

3.
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 Spiegelkast met LED-verlichting en wastafelverlichting 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
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Als hoge kast hoog oprijzend. Als wastafel dwars. Hoe geconcentreerd of los ze
ook staan in de ruimte: Essento voelt zich in zowel kleine als grote ruimtes thuis. En 
met de beschaafde, heldere kleuren, aantrekkelijke fronten en uiteenlopende 
materiaalcombinaties kunt u uw persoonlijke stijl-statement maken. En heeft u ook 
greeploos de organisatie van uw badkamerprogramma perfect in de hand!
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Wow-effect: met de slimme indeling is het 
ordenen en organiseren van benodigdhe-
den voor in de badkamer kinderspel.

Perfecte partners van Es-
sento zijn heldere, koele
kleuren zoals lichtblauw
en grijs, alsmede textiel
met een grove, natuurlijke 
structuur

IN DETAIL
HELEMAAL MIJN DING - DAT DENKT EN VOELT U, ALS U HET EERSTE 

RUSTIGE BADKAMER NEEMT TIJDENS EEN VERREGEND WEEKEND. HIER EEEN PAAR

STYLING-INSPIRATIES VOOR UW ESSENTO GENOTBADKAMER…
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 Spiegelkast met LED-verlichting 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 



De wastafels

KERAMIEK
H/D/B
17/460/710 mm

KERAMIEK
H/D/B
17/460/910 mm

KERAMIEK
H/D/B
17/460/1210 mm

1 LICHTSPIEGEL
 600/26/650 mm
 
2 WASTAFEL KERAMIEK INCL. 
 WASTAFELONDERKAST 
 500/460/710 mm

 (Maten: Hoogte/Diepte/Breedte)

1

2

De wastafelonderkasten  

4 LADEN
H/D/B
480/460/1200 mm

2 LADEN
H/D/B
480/460/700,900,
1200 mm

De spiegelkasten 

LED-VERLICHTING
H/D/B
655/170/700,900 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
655/170/1200 mm

Asatto



De kasten

1 DEUR
H/D/B
1440/320/350 mm

De spiegel 

LED-VERLICHTING
H/D/B
600/26/650,900 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
600/26/1200 mm

Asatto

1 DEUR
1 AFLEGPLAAT
H/D/B
980/325/350 mm

LED-VERLICHTING
H/D/B
640/40/700,900,
1200 mm



De oppervlakken thermofolie

Wit hoogglans
F1668

Eiken decor natuur
F1670

Eiken decor zilvergrijs
F1669

De greeplijst

vertikale greeplijst 

Kastanje decor truffel
F2634



De plattegrond

Montageaanwijzing
Asatto

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

Asatto

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:
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Asatto

VERFRISSEND
DUIDELIJKE

BOODSCHAP

Aan alle kanten is het 
profiel van Asatto char-
mant en vrolijk met gree-
plijsten aan de zijkant 
van de wastafelonderkast 
die zowel mooi als prak-
tisch zijn.

4.
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 Spiegel met LED-verlichting 
 Wastafel keramiek incl. wastafelonderkast 
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Asatto

NATUURLIJK
LEVENDIG

MOOI

Met zijn fronten in een 
modern-warme houtoptiek 
brengt Asatto harmonie 
en ontspannen gelatenheid 
in de badkamer. Mat 
zacht glanzende lades, die 
een echt ruimte- en 
organisatiewonder zijn.

4.4.
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De spiegel met LED-verlichting is helder 
en bewerkt met filigraan, en zorgt voor 
verlichtende beelden en momenten.

Retrokleuren, pat-
ronen en textiel uit 
de jaren ’50 tot ’70 
zorgen voor een 
charmante twist.

IN DETAIL
MET LIEVELINGSSTUKKEN IN RETROLOOK GEEFT U UW BAD VAN ASATTO EEN 

ONMISKENBAAR EIGEN GEZICHT…
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Energie-effi cïentieklasse

Deze verlichting bevat

ingebouwde LED-lampen

en is geschikt voor

lampen van energie-

klassen:

Deze verlichting wordt

verkocht met een lamp van

energieklasse:

874/2012

A

A

++

+

A

B

C

D

E

LED

A+

Deze verlichting

bevat ingebouwde

LED-lampen.

De lampen in de verlichting

kunnen niet vervangen

worden.

874/2012

A

A

++

+

A

B

C

D

E

LED

Lichtspiegel
Spiegelkasten 

Energie-efficiënt

Vuilafstotend

PEFC

Technisch ontwerp

Garantie

Uitvoering
De electronica in onze meubelen bestaan uit geteste onderde-
len en voldoen aan de eisen welke de CE-aanwijzingen stellen.

Deutsche Gütegemeinschaft
In Duitsland zijn wij lid van de “Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e.V.”. Dit is een verbond van meubelfabrikanten en 
toeleveranciers. Milieuvriendelijke kwaliteitsmeubels krijgen 
haar goedkeuring. Het meubel moet niet alleen mooi zijn, 
maar ook duurzaam en mag de gezondheid niet schaden.
De “Deutschen Gütegemeinschaft” laat de producten van hun 
deelnemende firma‘s, volgens de RAL GZ 430 normen, bij 
het onafhankelijke meubelinstituut TÜV Dresden testen. Deze 
omvat alle actuele meubelnormen en stelt hoge eisen.

burgbad setzt auf nachhaltige Möbel
burgbad baseert zijn aankoopbeslissingen op de garantie, 
dat het hout voor het gewenste product van ecologische, eco-
nomische en sociaal duurzame bossen afkomstig is. Al ons 
hout is afkomstig van gecontroleerde leveranciers. Ten minste 
70 % van onze aangekochte houtgrondstoffen zijn PEFC-ge-
certificeerd. Bij hout met het herkomstbewijs ‘PEFC’ is men 
zeker dat het niet afkomstig is van de illegale houtkap en ove-
rexploitatie. Het is aantoonbaar afkomstig van bossen, die 
volgens strenge criteria in harmonie met de natuur beheerd 
worden zodat ze voor de toekomstige generaties volledig be-
houden blijven.

Emissionslabel für Möbel
burgbad streeft naar de beste kwalifi catie bij het eerste emis-
sielabel voor meubels ter wereld. Het emissielabel van de 
DGM geeft u in één blik informatie over de emissie van 
schadelijke stoffen, en beschermt u tegen gezondheidsrisico’s. 
Het hele meubelassortiment van burgbad is geclassifi ceerd 
met emissieklasse A. Voor uw veiligheid.

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15040

Kollektion 2015/2016

2015040

Spiegelkasten met 
wastafelverlichting
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Garantie & Kealiteit

burgbad staat voor uitstekende kwaliteit. Gegarandeerd.
5- jaar garantie
Wij bieden u vijf jaar garantie op uw badmeubel van burg-
bad vanaf de datum van de rekening. Voorwaarde voor 
aanspraak op garantie is de deskundige montage door een 
deskundige op het gebied van sanitair  in een passende 
vaste muur. Uitgezonderd zijn tentoongestelde voorwerpen, 
versleten onderdelen en schade die is veroorzaakt door 
geweld of ondeskundige behandeling of montage. De wettelijke 
rechten op garantie worden hierdoor niet gewijzigd. Meer 
informatie kunt u vinden in het garantiecertificaat.

Melamine fronten
Melamine fronten zijn oppervlaktebeklede platen, die met 
dikke randen rondom zijn afgesloten.

Gethermoformde fronten
Gethermoformde fronten worden vervaardigd door dieptrek. 
Voordeel van de procedure is dat de buitenkant en de zij-
kanten tegelijkertijd voegloos van een laag worden voorzien.

Acryl fronten
Acryl fronten hebben een uitstekend hoogglanzende diepte-
werking. De oppervlaktebeklede plaat en de zijkanten 
worden met innovatieve lasertechnologie gelast tot een 
voegloze eenheid.

Keramiek: Grondstof voor de hoogste eisen
Als materiaal voor de hoogste eisen is keramiek al duizenden 
jaren lang materiaal van ontelbare mogelijkheden. In de 
productielocaties van burgbad worden de technische mogelijk-
heden van de 21e eeuw samengevoegd. Daarbij worden 
de uitstekende eigenschappen van het materiaal bij ver-
vaardiging van de basismassa nogmaals geoptimaliseerd, 
in verschillende vormen gegoten en gebakken boven 1.200 
graden. Het resultaat is een materiaal, dat op het gebied 
van duurzaamheid, bestendigheid van de oppervlakken en 
kleuren alsmede vuilbestendigheid een nieuwe benchmark 
vaststelt. 

Mineraalsteen: Unieke optiek met de beste ei-
genschappen
Het materiaal mineraalmarmer bestaat uit mineralische vulstoffen 
zoals kwartszand of gesteentemeel alsmede uitgelezen 
kleurpigmenten. Het bijzondere van het materiaal is dat het 
haast elke vorm kan aannemen. Zo wordt maatwerk zonder 
voegen met een aangenaam gevoel gegarandeerd - precies 
zoals het vereiste aan esthetica van onze producten verlangt. 

Glas: Filigraan, waardig en natuurlijk
Glas wordt uit de natuurlijke of natuuridentieke grondstoffen 
kwartszand, soda, kalk, dolomiet, veldspaat en potas alsmede 
bewerkte scherven oude glas gemaakt en bij brand-
temperaturen van tot 1600°Celsius gesmolten. Glas is tot 
100 % stoffelijk herbruikbaar. Ons Opti Wit glas werkt 
neutraal en wordt aan twee kanten gekleurd gelakt.

Verlichting: Enscenering op het hoogste niveau
Om veeleisend design en voltooide functionaliteit in alle vorm 
tot leven te wekken, is de perfecte verlichting nodig. De 
lichtconcepten van burgbad gaan er prat op, dat ze uw ogen 
en zintuigen strelen. Uiteindelijk vormt licht een groot stuk 
levenskwaliteit. 
Bovenal, als het volgens de nieuwste technologische stand-
punten wordt geënsceneerd: innovatieve LED-lampen voor 
wastafels of spiegelkasten, die een zo goed als niet-
verblindend licht werpen. Voor een hoge kleurgetrouwheid, 
natuurlijke huidttinten en een oneindige fascinatie door 
kleuren en oppervlakken.
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KS10N16 Advies en verkoop alleen in de sanitairvakhandel. Technische veranderingen, evenals 
druktechnischekleurafwijkingen en vergissingen voorbehouden.
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