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JEE-O maakt lijn compleet 
met touchless design

Dat functionaliteit en design hand in hand kunnen gaan, bewijst de nieuwste aanwinst van 
JEE-O; de elektronische wand wastafelkraan. Met de komst van dit touchless design speelt het 
badkamer merk JEE-O in op de vraag in de markt, specifiek die van projectontwikkelaars en 
architecten. 

De elektronische wand wastafelkraan heeft een 90 graden uitloop en is nu al verkrijgbaar 
binnen de slimline serie. De uitvoeringen zijn rvs geborsteld, structuur zwart, brons en goud. Het 
subtiele en minimalistische design van de slimline serie maakt deze kraan makkelijk te 
combineren met de andere JEE-O designs. 

De techniek is natuurlijk niet nieuw. Het is hygiënisch en waterbesparend en past helemaal
binnen de tijdsgeest. Maar dat naast functionaliteit ook het design overeind blijft, is wel uniek. En 
dát van high quality materials als rvs. Oogstrelend mooi en oersterk. 

En voor wie graag binnen eenzelfde lijn wil blijven is er goed nieuws; want ook de soho, pure en 
cone serie worden uitgebreid met de touchless wand wastafelkraan. De soho elektronische wand 
wastafel kraan komt er in de uitvoeringen rvs RAW en hammercoat zwart. De pure serie krijgt 
een elektronische wand wastafelkraan in rvs geborsteld, brons en goud. En in de cone serie komt 
de elektronische wand wastafelkraan in rvs geborsteld en gun metal.

Hygiënisch

Waterbesparend

Functioneel design 

Verkrijgbaar in meerdere series



 
800-1530 800-1533 800-1534 800-1535
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700-1530 700-1532

slimline wand sensor kraan soho wand sensor kraan

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-bad-combinatie-01/


300-1530 300-1534 300-1535
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900-1530 900-1536

pure wand sensor kraan cone wand sensor kraan



800-1780 800-1783 800-1784 800-1785
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slimline wastafelkraan

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wastafelkraan/


 
800-6470 800-6473 800-6474 800-6475
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800-3300 800-3303 800-3304 800-3305

slimline bad combinatie 01 slimline wand badvuller thermostaat

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-bad-combinatie-01/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-wand-badvuller-thermostaat/


 
800-6450 800-6453 800-6454 800-6455
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800-6460 800-6463 800-6464 800-6465

slimline douche combinatie 05slimline 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/


300-1524
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300-1520 300-1525

pure wand wastafelkraan set

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-pure-wand-wastafelkraan-set/
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slimline spiegel 18 slimline spiegel 45

met verlichting en verwarming

801-0227

met verlichting

801-0217

met verlichting 

801-0127801-0117

https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-45-met-verlichting-en-verwarming/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-45-met-verlichting-en-verwarming/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-45-met-verlichting/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-18-met-verlichting/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-18-met-verlichting/
https://jee-o.com/nl/producten/jee-o-slimline-spiegel-18/
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JEE-O we energise you
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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 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
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