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Goud in handen 

Met deze bijzondere uitvoering heb je letterlijk goud in handen. De prachtige kranen 
in deze mat gouden afwerking, geven de badkamer een luxe en tijdloze uitstraling. Het vormt 
de perfecte combinatie met marmer en wit. En gaat ook uitstekend samen met natuurtinten en 
zwart. Naast het rvs in geborsteld, structuur zwart en brons is er een vierde kleur toegevoegd. 
Hiermee wordt het wel heel makkelijk om  de badkamer van je dromen te realiseren.

JEE-O gaat voor goud
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Mat goud is een warme kleur die veel energie uitstraalt. De badkamer wordt meer en meer een 
ontspanningsruimte. Een plek om te genieten en op te laden. Om energie en inspiratie op te 
doen voor een nieuwe dag. Door het toepassen van de kleur goud in de badkamer creëer je 
een rijk en speels effect. Goud staat voor het hoogst haalbare. En dat is waar JEE-O voor staat, 
zowel in kwaliteit als in de duurzaamheid van haar producten.

Eindeloos combineren

Luxe en tijdloze uitstraling

Bijpassende accessoires

JEE-O we energise you
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800-1510 800-1513 800-1514 800-1515 800-3730 800-3733 800-3734 800-3735

6

wand wastafelkraan 90˚

De JEE-O slimline serie is nog verder uitgebreid. Zo zijn een wand fonteinkraan en een 
wastafelkraan met uitloop van 90 graden nieuw in de collectie. Hiermee speelt JEE-O in op de 
trends van nu; minimalistisch design, met mooie rechte lijnen en slanke armaturen. Dit is ook
terug te zien in de nieuwe twee-gats opbouw wastafelkraan in  hoge en lage versie. 

slimline nieuwe items

wand fonteinkraan 
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800-1760 800-1763 800-1764 800-1765 800-1770 800-1773 800-1774 800-1775

8

2 gats wastafelkraan laag 2 gats wastafelkraan hoog
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100-6100 100-6210
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Soft-touch ‘O-ring’

Verwisselbare douchekop

Rvs 316

original douche

inclusief
verwisselbare 

douchekop ø15 cm

De nozzles geven een krachtige en unieke douche ervaring en ze kunnen gemakkelijk worden 
schoongemaakt. Voor diegene die graag een grotere douchekop wil, is er een 15 cm douchekop 
toegevoegd in de verpakking. Less is more: het minimalistische en moderne design wordt 
geaccentueerd door het weglaten van de randjes aan de douchekop en een
smallere rozet van de douchepaal.

Opvallend is de re-styling van de typische ‘O-ring’ hendel. Het slanke design in combinatie met 
een soft-touch cover zorgen voor een stevige grip. De verwisselbare douchekop met 43 zwarte 
nozzles pas perfect bij de zwarte ‘O-ring’. Het ziet er niet alleen mooi uit, het voelt ook nog 
eens goed! 
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200-6100 200-6210

12

Soft-touch ‘O-ring’

Verwisselbare douchekop

Rvs 316

fatline douche

inclusief
verwisselbare 

douchekop ø8,5 cm

Kies bij de nieuwe ‘fatline’ voor een krachtige uitstraling met de grote regendouche, of benadruk 
de strakke lijnen met een kleine douchekop.
Ook hier de uitgesproken accenten door de soft-touch cover op de hendel en zwarte nozzles in 
de douchekoppen. Ze geven een nog prettigere douche ervaring

Beide douchekoppen worden standaard geleverd. De nozzles geven een krachtige en unieke 
douche ervaring en ze kunnen gemakkelijk worden schoongemaakt. Less is more: het minimalistische 
en moderne design wordt geaccentueerd door de smallere rozet van de douchepaal.
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JEE-O we energise you

JEE-O werkt met zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen. Kleine variaties in het uiterlijk van het product, 
inclusief de kleur, kunnen optreden na blootstelling aan invloeden van buitenaf zoals zonlicht, vervuiling of schadelijke 
chemicaliën. Dit heeft op geen invloed op de prestaties van het product. Per situatie zijn specifieke zorg- en 
onderhoudsinstructies van toepassing. 
Voor onze algemene schoonmaak en onderhoud aanbevelingen, bezoek onze website www.jee-o.com

Modellen zijn onderhevig aan wijzigingen en brochure kan typefouten bevatten.

JEE-O is een geregistreerd handelsmerk van L.J. Moerman



www.jee-o.com

#jeeoworld  @jeeoworld


