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JEE-O unique bathrooms
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“Onze badkamer concepten maken “Onze badkamer concepten maken 
deel uit van de lifestyle van onze klanten deel uit van de lifestyle van onze klanten 

en geven hen een energieke ervaringen geven hen een energieke ervaring””

Lammert Moerman, oprichter van JEE-O

Robuust en krachtig design en altijd onderscheidend in eenvoud: dat is wat de badkamer concepten 
van JEE-O typeren. Producten met rust en ruimte voor lichaam en geest, altijd in een sfeer van 
functionele luxe. JEE-O is verfrissend en ambitieus, exclusief en extravert, stoer en gedurfd. Om de 
mooiste producten te ontwerpen werkt JEE-O samen met designers van over de hele wereld. Het 
vertrekpunt van een nieuwe collectie is een vrijstaande douche waarbij design voorop staat. Hierna 
wordt de functionaliteit toegevoegd. Door deze werkwijze ontstaan unieke designs die samen een 
complete collectie vormen om een bijzonder badkamerconcept te creëren. 

Het creatieve brein achter JEE-O is Lammert Moerman. Zijn droom is om levensgenieters wereldwijd 
kennis te laten maken met het ultieme JEE-O gevoel en hen de beleving van douchen en baden in 
eindeloze sferen te laten ontdekken. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2004 is JEE-O uitgegroeid 
tot internationale speler en inmiddels zijn de producten wereldwijd te verkrijgen. In de collectie vind je 
meerdere series en stijlen met douches, kranen, baden, waskommen, toiletten en accessoires. Douches 
en kranen zijn gemaakt van hoogwaardig rvs, de baden en waskommen van het mooie materiaal 
DADOquartz.
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bloom 
SERIE BY EDWARD VAN VLIET
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Edward van Vliet
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“Het is belangrijk dat in een badkamer “Het is belangrijk dat in een badkamer 
alles goed op elkaar is afgestemdalles goed op elkaar is afgestemd””

SERIE BY EDWARD VAN VLIETbloom

Van Vliets liefde voor de natuur en geometrische vormen is onder meer terug te zien in de vloeiende 
overgang van facet naar ronde vormen in het ontwerp van de baden en waskommen en in de 
bedieningsknoppen van de kranen, die de vorm hebben van een zeshoek. Een zonnebloem diende als 
inspiratie voor de douchekop.

De tijdloze bloom collectie omvat alle elementen om optimaal te genieten in een badkamer: een bad, 
opbouw- en vrijstaande waskommen, een plafond- en wanddouche en accessoires. Stuk voor stuk met 
zorg en visie ontworpen blikvangers met internationale allure voor in elke badkamer.

https://jee-o.com/bloom/
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SERIE BY EDWARD VAN VLIETbloom

Deze verfijnde collectie is gebaseerd op de natuur en geometrie. Dit komt tot uiting in de vloeiende 
overgang van facet – naar ronde vormen in het ontwerp van de baden en wastafels, en in de 
zeshoekige kranen en grepen. Een zonnebloem diende als inspiratie voor de douchekop.

Uniek design

Geïnspireerd door de natuur

Designer Edward van Vliet

douche 02douche 01

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-douche-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-douche-01/
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bidetkraanwastafelkraanbadvuller wand uitloop kortwand uitloop langwandkraan

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-bidetkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wastafel-keuken-kraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-badvuller/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wand-uitloop-kort/
https://jee-o.com/products/jee-o-bloom-spout-long/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wandkraan/


16 17

wand handdoucheomstellermengkraan
warm of koud

plafonddouchewanddouche

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wand-handdouche/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wand-bad-douche-omsteller/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wand-mengkraan-warm-en-koud/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-plafond-douchekop/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-wand-douchekop/
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ophanghaakjereserve toiletrol houdertoiletrolhouder handdoekhouder

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-ophanghaakje/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-reserve-toiletrolhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-toiletrolhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-handdoekhouder/
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handdoekrek planchette

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-handdoekrek/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-planchette/
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spiegel 80 spiegel 45spiegel 60

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-spiegel-80/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-spiegel-45/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-spiegel-60/
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bad waskomwaskom hoog

https://jee-o.com/nl/producten/bloom-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-waskom-hoog/
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waskom ovaalwaskom laag

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-waskom-ovaal/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-bloom-waskom-laag/
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flow 
SERIE BY BRIAN SIRONI
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Brian Sironi
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“We zien zelden de leidingen; ze zitten “We zien zelden de leidingen; ze zitten 
weggestopt achter muren en onder weggestopt achter muren en onder 

vloerenvloeren””

Uitgangspunt voor Sironi’s inmiddels iconische en alom geprezen ontwerp voor de flow series is de vorm 
die water aanneemt van het object waarin het zich bevindt. Tot het water uit de kraan stroomt en vrij is 
om elke vorm aan te nemen, heeft het de vorm van de leidingen waar het doorheen stroomt. Leidingen 
die normaal gesproken niet zichtbaar zijn, omdat ze verstopt zitten achter de muren en onder vloeren. 
Met de kranen uit de flow series worden de leidingen zichtbaar en lopen ze door tot in de badkamer.

flow SERIE BY BRIAN SIRONI

https://jee-o.com/flow/
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flow

Samen met de Italiaanse designer Brian Sironi is deze geprezen serie tot stand gekomen. Het 
uitgangspunt van het ontwerp is de vorm die water aanneemt van het object waarin het zich bevindt.
Deze serie bestaat uit vrijstaande douches, wanddouche, badvuller en wand en opbouwkranen. 

SERIE BY BRIAN SIRONI

Minimalistisch design

Bijpassende spiegels

Tijdloos

wanddouchedouche 02

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-douche-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-wand-douche/
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vrijstaande wastafelkraanbadvuller wand wastafelkraanwastafelkraan laagwastafelkraan hoog

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-vrijstaande-wastafelkraan/
https://jee-o.com/products/jee-o-flow-bath-mixer/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-wand-wastafelkraan-2/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-wastafelkraan-laag/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-wastafelkraan-hoog/
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wand wastafelkraan met handdoekstang
links / rechts

spiegel 80 spiegel 50

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-wand-wastafelkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-spiegel-80/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-spiegel-50/
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bad waskom kleinwaskom hoog waskom

https://jee-o.com/nl/producten/flow-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-waskom-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-waskom-hoog/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-waskom/
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soho 
SERIE BY GRAND & JOHNSON
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Grand & Johnson
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RAW

 “Perfe “Perfectie is daar waarctie is daar waar
 geen ov geen overbodigheid is”erbodigheid is”

SERIE BY GRAND & JOHNSONsoho

SoHo is een levendige buurt in het kosmopolitische New York. SoHo, een dynamische smeltkroes 
van culturen en stijlen, en de thuisbasis van talloze industriële loftappartementen, is krachtig maar 
grimmig. De vrijstaande producten kenmerken zich door dezelfde eenvoud. Less is more. Dankzij de 
cartridge met één beweging in het kraanmechanisme kan de slim ontworpen handgreep met een 
rubberen coating op dezelfde manier worden bediend als een joystick. De JEE-O soho-serie is de 
eerste collectie die voortkomt uit de samenwerking tussen JEE-O en de Amsterdamse ontwerpstudio 
Grand & Johnson: creatievelingen die samenwerken om maximaal minimalisme vorm te geven.

hammercoat zwart mat

https://jee-o.com/soho/
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Geïnspireerd op de wijk SoHo in New York en in samenwerking met ontwerpbureau Grand & Johnson 
is deze stoere design badkamer serie ontwikkeld. Uniek is de bedieningshendel die als een joystick 
wordt bediend  voor aan en uit en warm en koud. De serie is compleet met bijpassende waskommen, 
bad en accessoires.

soho SERIE BY GRAND & JOHNSON

*De JEE-O soho douche 01 heeft en RedDot Award en een German Design Award gewonnen.

Industrieel design

Bijpassende accessories

RedDot Award en German Design Award*

douche 02douche 01

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-shower-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-douche-01/
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bidetkraanwastafelkraanbadvuller wand uitloop kortwand uitloop langwand wastafelkraan

https://jee-o.com/products/jee-p-soho-spout-short/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-bidetkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wastafel-kraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-badvuller/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-uitloop-kort/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-uitloop-lang/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-wastafelkraan/


52 53

wand handdouchewand mengkraan
1 weg / 2 weg

plafonddouchewanddouche

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-handdouche/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-mengkraan-2-weg/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-plafond-douche/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-douchekop /
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toiletborstelreserve toiletrolhoudertoiletrolhouder zeepdispenserwand zeephouder

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-toiletborstel/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-reserve-toiletrolhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-toiletrolhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-zeepdispenser/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-zeephouder/
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ophanghaakjewandbekerwand zeepdispenser handdoekhouder

https://jee-o.com/products/jee-o-soho-wall-cup/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-ophanghaakje/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wandhouder-en-beker/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-wand-zeepdispenser/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-handdoekhouder/
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handdoekrek planchette

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-handdoekrek/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-planchette/
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spiegel 30 spiegel 50 

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-spiegel-30/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-spiegel-50/
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bad waskom laagwaskom hoog waskom

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-waskom-laag/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-soho-waskom-hoog/
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pure 
SERIE BY LAMMERT MOERMAN
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Lammert Moerman
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“Met onze vrijstaande iconen geven “Met onze vrijstaande iconen geven 
we mensen de vrijheid om hun eigen we mensen de vrijheid om hun eigen 
badkamer te ontwerpen die hen een badkamer te ontwerpen die hen een 

energieke beleving geeftenergieke beleving geeft””

Wat meteen in de pure serie opvalt, is de kenmerkende ring en het ontbreken van traditionele knoppen 
en temperatuurregelaars. De ring is zowel een aan-en-uit kraan als een regelaar voor warm en koud 
water. Dankzij Lammert Moermans jarenlange ervaring in het ontwerpen van badarmaturen, zijn JEE-
O-ontwerpen niet alleen een lust voor het oog, maar stuk voor stuk een uniek en innovatief product. 
De pure series zijn zo ontworpen dat de kranen een waterval flow geven. Hierdoor ontstaat een unieke 
beleving van zowel design als functionaliteit, een bijzondere combinatie. 

pure SERIE BY LAMMERT MOERMAN

https://jee-o.com/pure/
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pure

Het design voor de pure serie kent Aziatische invloeden en geeft je het ultieme gevoel van wellness en 
rust. De iconische ring vormt de bediening waarmee het water als een waterval uit de kraan stroomt. 
Deze serie bestaat uit vrijstaande douches, badvuller, wand en opbouwkranen.

SERIE BY LAMMERT MOERMAN

Iconisch design

Ring vormt de bediening

Gezien bij Rituals

douche 01 douche 02 badvuller

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-douche-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-douche-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-bad-mixer/
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wand wastafelkraanwand uitloopwand badvuller wand wastafelkraan setwastafelkraan laagwastafelkraan hoog

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wand-wastafelkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wand-uitloop/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wand-badvuller/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wand-wastafelkraan-set/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wastafelkraan-laag/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wastafelkraan-hoog/
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maya waskommaya bad moloko waskommoloko bad

https://jee-o.com/products/jee-o-moloko-basin/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-maya-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-maya-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-moloko-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-moloko-bad/
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elaine waskomelaine bad acanthus bad

https://jee-o.com/products/jee-o-elaine-bath/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-elaine-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-elaine-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/acanthus-bad/


78 79

annelli waskom mango waskom

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-annelli-waskom/
waskom
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blue waskom

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-blue-waskom/
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slimline 
SERIE
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slimline

Deze serie bestaat uit vrijstaande douches, wanddouche, badvuller en wand en opbouwkranen. Het bad 
en de waskommen van DADOquartz zijn verkrijgbaar in wit maar ook in buitenkant zwart. De serie is 
compleet met toiletten, accessoires en spiegels.

Voeg kleur toe in je badkamer en creëer een warme en luxe uitstraling. De JEE-O slimline serie is 
daarom verkrijgbaar in geborsteld, structuur zwart, brons en mat goud. Alle producten zijn gemaakt 
van hoogwaardig rvs.

structuur zwart bronsgeborsteld mat goud

SERIE
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slimline SERIE

Tijdloos

Verkrijgbaar in 4 kleurvarianten

Complete serie

badvuller 02badvuller 01 wand badvuller TH

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-badvuller-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-badvuller-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-badvuller-thermostaat/
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bidetkraanwastafelkraanwastafelkraan hoog fonteinkraanvrijstaande wastafelkraan wastafelkraan

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-bidet/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimlin-wastafel-kraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wastafelkraan-hoog/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-koud-water-wastafelkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-vrijstaande-wastafelkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wastafelkraan/
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wand uitloop wand uitloop lang wand wastafelkraan wand uitloop kort2 gats wastafelkraan hoog2 gats wastafelkraan laag

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-uitloop/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-uitloop-lang/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-simline-wand-wastafelkraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-uitloop-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-opbouw-wastafel-mengkraan-hoog/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-opbouw-wastafel-mengkraan-laag/
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wand mengkraan 01 kleinwand uitloop 90owand uitloop 90o langwand wastafelkraan 90owand fonteinkraanwand sensor kraan

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-mengkraan/
https://jee-o.com/products/jee-o-slimline-spout-90/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-uitloop-90-lang/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-wastafelkraan-90/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-koud-water-kraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-sensor-kraan/
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wand mengkraan THwand mengkraan 02wand mengkraan 01 stopkraanomstellerthermostaat

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-mengkraan-th/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-mengkraan-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-mengkraan-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-omsteller/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-inbouw-stopkraan/
https://jee-o.com/products/jee-o-slimline-thermostat/
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douche setwand handdouche met glijstangwand handdouche

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douch-set/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-handdouche-met-glijstang/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-handdouche/
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douchekop
Ø28.5 cm

douchekop groot 
Ø40 cm

douchekop klein  
Ø25 cm

zijdoucheplafond douchekophouder
lengths 15, 25 and 35 cm

wand douchekophouder

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douchekop/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douchekop-groot/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douchekop-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-zij-douche/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-plafond-douchekophouder-25/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-douchekophouder/
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douche combinatie 02
Inclusief: wand douchekophouder, douchekop klein, 

wand handdouche, thermostaat en 2 stopkranen

douche combinatie 01
Inclusief: wand douchekophouder, douchekop klein, 

wand handdouche, omsteller en thermostaat

douche combination 03
Inclusief: wand douchekophouder, douchekop klein, 

wand handdouche en mixer 02

douche combinatie 05
Inclusief:  wand douchekophouder, douchekop klein, 

wand handdouche met glijstang, thermostaat en 
2 stopkranen

douche combinatie 04
Inclusief:  wand douchekophouder, douchekop klein, 

wand handdouche met glijstang, thermostaat en omsteller

wand bad combination 01
Inclusief:  thermostaat, omsteller, wand uitloop 90  ̊lang en 

wand handdouche

https://jee-o.com/fr/produits/jee-o-slimline-douche-combination-05/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douche-combinatie-set-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douche-combinatie-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douche-combinatie-03/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douche-combinatie-04/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douche-combinatie-05/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-douche-combinatie-04/
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toiletborsteltoiletrolhouder reserve toiletrolhouder wand zeepdispenser wandbeker ophanghaakje

https://jee-o.com/products/jee-o-slimline-spare-roll-holder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-toiletrol-houder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-reserve-toiletrolhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-toiletborstel/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-zeepdispenser/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wandhouder-en-beker/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-ophanghaakje/
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handdoekhouder handdoekrek spiegel 18 spiegel 45

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-handdoekhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-handdoekrek/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-18/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-45-met-verlichting/
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amsterdam bad amsterdam waskom kleinamsterdam waskom

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-amsterdam-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-amsterdam-waskom-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-amsterdam-waskom/
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dubai wastafeldubai bad london wastafellondon bad

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-dubai-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-dubai-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-londen-waskom/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-londen-bad/
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rio bad rio waskom kleinrio waskom groot

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-rio-bad/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-rio-waskom-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-rio-waskom-groot/
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toilet 

Een design toilet maakt de uitstraling van je badkamer, of “het kleinste kamertje” in huis compleet. 
Functioneel met een minimalistisch design en strakke vormen. Een randloos JEE-O design toilet is 
verkrijgbaar in tijdloos wit en zwart. Met onze design toiletten zit je goed!

Complete serie

Bijpassende kleuren

Tijdloos

https://jee-o.com/product-category/toilets/
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drukplaat XTdrukplaat XStoilet slimline fonteinkraanslimline wand fonteinkraanurinoir

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-drukplaat-xt/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-drukplaat-xs/
https://jee-o.com/products/jee-o-toilet/
https://jee-o.com/products/jee-o-slimline-pillar-tap/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-koud-water-kraan/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-urinoir/
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slimline toiletborstelslimline reserve toiletrolhouderslimline toiletrol houder amsterdam waskom kleinflow waskom kleinslimline spiegel 18

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-toiletborstel/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-reserve-toiletrolhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-toiletrol-houder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-amsterdam-waskom-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-flow-waskom-klein/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-18/


122 123

original 
SERIE
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original

Het verhaal van JEE-O is begonnen bij dit eerste model; de original douche 01. Een uniek design 
waarbij de ring verrassend genoeg functioneert als bediening. JEE-O dankt zelfs haar naam aan het 
design waarbij de letters J en O vanuit vormgeving bij elkaar zijn gebracht.

SERIE

Strak design

Geschikt voor binnen en buiten

Uitzonderlijk sterk RVS
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douche 02TH

*inclusief: verwisselbare 

douchekop ø15 cm

douche 02*douche 01* badvullerdouche 04douche push

https://jee-o.com/nl/producten/original02th/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-original-douche-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-original-douche-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-original-badvuller/
https://jee-o.com/nl/producten/original04/
https://jee-o.com/nl/producten/original-push/
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fatline 
SERIE
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fatline

Deze fatline serie bestaat uit vrijstaande douches van hoogwaardig rvs en verkrijgbaar in geborsteld 
en gepolijst. De fatline douches hebben een stoer uiterlijk en onder de grote douchekop kun je heerlijk 
genieten zowel binnen in de badkamer als buiten bij het zwembad of hottub.

SERIE

Stoer design

Geschikt voor binnen en buiten

Tijdloos
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*inclusief: verwisselbare 

douchekop ø8,5 cm

douche 02*douche 01* douche push douche 04douche 02TH

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-fatline-douche-02/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-fatline-douche-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-fatline-douche-push/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-fatline-douche-04/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-fatline-douche-02th/
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Je luxe badkamer is pas écht helemaal af als alle toebehoren zijn geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan een luxe 
sifon of wastafelplug. De keuze voor toebehoren in dezelfde lijn zorgt voor rust en synergie in de badkamer. 
Of wat denk je van een zwarte wastafelplug in een mooie witte design waskom? Dat maakt nét dat verschil.

toebehoren

Minimalistisch design

Bijpassende kleuren,

Hoogwaardig rvs

https://jee-o.com/product-category/components/
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wastafel sifon compact wastafel sifonwastafelplug wandhouderhanddouche houderhoekstopkraan

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-siphon-short/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-wastafel-sifon/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-wastafelplug/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-wandhouder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-handdouche-houder/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-hoekstopkraan/
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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 schadeli-
jke 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

www.jee-o.com 

#jeeoworld  @jeeoworld

Uitzonderlijk sterk
Het solide quartz materiaal 
heeft een dichte structuur 

en is zeer sterk. 

100% kleurecht 
De hoogwaardige UV 

filter zorgt ervoor dat het 
product haar natuurlijke 

matte uitstraling behoudt.

Uniek ontwerp
Stuk voor stuk 

unieke producten die 
ontwerpvrijheid bieden en 

perfect integreren in de 
JEE-O collectie.

Lichtgewicht materiaal
De baden zijn relatief licht 
van gewicht. Dat is handig 
bij installatie en voorkomt 

extra constructieve 
maatregelen.

Eenvoudige installatie
Door de ruimte onder het 
bad is deze gemakkelijk te 
installeren. Geen installatie 
in de vloer, maar gewoon 

tussen vloer en bad.

 Voordelen DADOquartz – baden en waskommen

Onderhoudsvriendelijk
Door en door gekleurd, 
dat maakt herstel van 

gebruikssporen eenvoudig.

Een leven lang garantie
25 jaar garantie tegen 

productiefouten. 

Warm en isolerend
Het materiaal werkt 

isolerend en houdt het 
water lang warm. De fijne 
afwerking voelt zacht aan. 

Schoonmaak en hygiëne
Door de hoge dichtheid van 
het materiaal, is het bestand 
tegen micro-organismen en 

bacteriële groei.

www.jee-o.com 

#jeeoworld  @jeeoworld

Hoogwaardig RVS
Volledig RVS; van uitloop tot 

inbouwdeel. Uitzonderlijk sterk 
en duurzaam.

Internationale standaard
De producten zijn 

samengesteld en getest 
volgens internationale 
standaarden voor een 
betrouwbare werking. 

Uniek design
Ieder product is een 

statement op zichzelf. 
Samen vormen ze een 
compleet en prachtig 

designconcept.

Ontwerpvrijheid
De vrijstaande elementen 
geven maximale ontwerp 

vrijheid voor een energieke 
beleving.

Hygiënisch en veilig
RVS is schoon en veilig, 
voor onbezorgd gebruik. 

Voordelen roestvrijstaal – douches en kranen

Eenvoudig onderhoud
Gemakkelijk onderhoud door 

ijzersterk materiaal en 
hoogwaardige afwerkingen.

Kwaliteitsgarantie
De geruststelling van zeven 

jaar fabrieksgarantie.

Een duurzame keuze
RVS is een duurzame materiaal 

keuze, vooral in combinatie 
met de ‘koude start’ 

progressieve mengkranen 
en doorstroomregelaars. 

Rituals Cosmetics stores  wereldwijd    www.rituals.com

Hotel MANNA Nijmegen  Nijmegen, Nederland   www.mannanijmegen.nl

Finest Playa Mujeres   Quintana Roo, Mexico   www.excellence-resorts.com

Excellence Oyster Bay   Jamaica   www.excellenceresorts.com

Kuramathi Island Resort      Rasdhoo Atoll, Malediven   www.kuramathi.com

Maafushivaru    Malediven   www.maafushivaru.com

Marriott Edition  Bodrum, Turkije    www.editionhotels.com
 

Van der Valk Hotel Apeldoorn, Nederland   www.valkexclusief.nl

SLS Brickel     Miami, Florida, VS   www.slshotels.com

Latitude hotel    Malawi   www.latitudehotels.com

Marriott Hotel & Spa Malta, Griekenland    www.marriott.com

Mykonos Grand        Mykonos, Griekenland   www.mykonosgrand.gr

Marble AMA Andalusia      Huelva, Spanje   www.ama-hotels.com

The Ritz-Carlton Aruba   Aruba   www.ritzcarlton.com

Hotel Blue Nijmegen   Nijmegen, Nederland   www.blue-nijmegen.nl

The Farm Inn Country Hotel  Pretoria, Zuid Afrika   www.farminn.co.za

Nautilus Hotel    Miami Beach, Florida, VS   www.sixtyhotels.com

Papagayo Beach & Lounge  Jan Thiel, Curaçao   www.papagayo-beach.com

Kempinsky Hotel    Muscat, Oman   www.kempinski.com

Excellence El Carmen   Punta Cana, Dominicaanse Republiek   www.excellenceresorts.com

Rockwell Island    North Bimini, Bahamas   www.rockwellisland.com

Boutique Hotel Lartor Unterammergau, Oostenrijk   www.lartor.de

Olhuveli Resort     Malediven (Royal Pavillion Villas)   www.sunsiyam.com

W Hotel     Amsterdam, Nederland   www.wamsterdam.nl

JEE-O REFERENTIES
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Weergegeven items: wand wastafelkraan - 500-1500, waskom, spiegel 80 -  501-0127 en wanddouche - 500-6910

Pagina 28-29

flow
Foto: JEE-O  
Project: Brisbane, Australië

Weergegeven items: mengkranen - 600-2106/2116, omsteller - 600-2206 en wand handdouche - 600-6916

Pagina 8-9

bloom
Foto: Bram Kahmann 
Project: De Eerste Kamer. Nederland

Weergegeven items: ophanghaakje - 601-0106, spiegel 60 - 601-0317, wandkraan - 600-1506, 
waskom - SWMBAS82, wand douche - 600-6906, wandomsteller - 600-2206, wand mengkraan - 600- 2106 en 
wand handdouche - 600-6916

Pagina 6-7

bloom
Foto: Bram Kahmann
Project: Boer Staphorst, Nederland

JEE-O FOTO INDEX

Weergegeven items: badvuller - 700-3112, bad - SBM068, spiegel 30 - 701-0112 en spiegel 50 - 701-0122

Pagina 42-43

soho
Foto: Bram Kahmann  
Project: New York , USA

Weergegeven items: waskom - SWMBAS73 en wand wastafelkraan met handdoekstang - 500-1570

Pagina 30-31

flow
Foto: Bram Kahmann 
Project: De Eerste Kamer. Nederland
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Weergegeven items: douche 01 - 300-6100

Pagina 66-67

pure
Foto: Welson 
Project: Welson, Nederland

Weergegeven items: slimline handdoekhouder - 801-0065, wand wastafelkraan set - 006-0001, 
slimline wand zeepdispender - 801-0045 en flow waskom - SWMBAS73

Pagina 64-65

pure
Foto: Bram Kahmann
Project: JEE-O Golden Suite Papendal, Nederland

Weergegeven items: bloom waskom laag - SWMBAS80 en kraan - 700-1752

Pagina 44-45

soho
Foto: Bram Kahmann    
Project: Harbor Gym, Nijmegen, Nederland

Weergegeven items: omsteller 800-2604, thermostaat - 800=2504, plafond douchekophouder 25 - 801-6824, 
douchekop groot - 800-6144, wand handdouche - 800-6910, wand handdouche met glijstang - 800-6924

Pagina 86

slimline
Foto: Bram Kahmann
Project: ‘t Klooster Interieurmakers, Nederland

Weergegeven items: amsterdam waskom - SWMBAS62, wastafelkraan hoog - 800-1755 en 
wandzeepdispender - 801-0045

Pagina 84-85

slimline
Foto: Bram Kahmann
Project: JEE-O Golden Suite Papendal, Nederland

Weergegeven items: badvuller 02 - 800-3013, maya bath - SMB040, wall basin mixer - 800-1503,
amsterdam basin - SWMBAS62 en siphon - 001-0023

Pagina 82-83

slimline
Foto: Molitli Interieurmakers
Project: Amersfoort, Nederland
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Pagina 114-115

toilet
Foto: Bram Kahmann  
Project: Rotterdam, Nederland

Weergegeven items: douche 01 - 100-6100

Pagina 122-123

original
Foto: Marble Moon  
Project: Massimo Villabouw, Belgiê

Weergegeven items: douche 01 - 100-6100 en douche TH - 100-6310

Pagina 116

toilet
Foto: JEE-O  
Project: Oslo, Noorwegen

Weergegeven items: slimline toiletrolhouder - 801-0015, slimline reserve toiletrolhouder - 801-0025,
drukplaat XS - 007-0015, toilet wit - 007-1007 en slimline toiletborstel - 801-0035

Pagina 124

original
Foto: Tinello  
Project: Tinello, Nederland

Weergegeven items: douche 01 - 200-6100

Pagina 128-129

fatline
Foto: JEE-O
Project: Brugge, België

Weergegeven items: douche 02 - 200-6210

Pagina 130

fatline
Project: Stone Company & Arjen Reas Architects

Weergegeven items: slimline wand fonteinkraan - 800-3735, slimline wand zeepdispenser - 801-0045,
amsterdam waskom klein - SWMBAS110 - terra roze, flow waskom klein - SWMBAS119 - terra roze en 
wastafel sifon compact - 001-0125
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Weergegeven items: wastafel plug - 001-0015

Pagina 134

toebehoren
Foto: Bram Kahmann  
Project: Amsterdam, Nederland



#jeeoworld  @jeeoworld

www.jee-o.com

https://www.facebook.com/jeeoworld
https://www.instagram.com/jeeoworld/
https://nl.pinterest.com/jeeoworld/
http://www.jee-o.com

