UIT VOORRAAD

AMADOR

L E V E R B AA R

Zeer moderne strakke lijnen vormen de basis voor de Amador badmeubellijn. De balans
tussen de gekozen materialen zorgt voor een luxe uitstraling. Met keuze uit vijf moderne
kleuren en vier verschillende soorten wastafels kan iedere gewenste combinatie gecreëerd
worden. Natuurlijk zijn laden en deuren uitgerust met Blum softclose systeem. Met een
Amador badmeubel kiest u voor een chique uitstraling, maar ook voor jarenlang zorgeloos
genieten. Kortom: een Amador badmeubel is een absolute aanwinst voor iedere badkamer.

AMADOR BADMEUBELSET MET KERAMISCHE WASTAFEL ENJOY
Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Amador 60 met lichtspiegel

Amador 60 met spiegelkast

Amador 120 met spiegel

Amador 120 met lichtspiegel

Amador 120 met spiegelkast

Amador 60 met spiegel
wit hgl.81718201
grijs eiken81718216
tabacco81718239

Amador 80 met spiegel
wit hgl.81718601
grijs eiken81718616
tabacco81718639

€ 795,-

beton grijs81718640
beton antr.81718641

Amador 100 met spiegel
wit hgl.81719001
grijs eiken81719016
tabacco81719039

€ 695,-

beton grijs81718240
beton antr.81718241

€ 945,-

beton grijs81719040
beton antr.81719041

wit hgl.81718301
grijs eiken81718316
tabacco81718339

Amador 80 met lichtspiegel
wit hgl.81718701
grijs eiken81718716
tabacco81718739

€ 895,-

beton grijs81718740
beton antr.81718741

Amador 100 met lichtspiegel
wit hgl.81719101
grijs eiken81719116
tabacco81719139

€ 795,-

beton grijs81718340
beton antr.81718341

€ 1.045,-

beton grijs81719140
beton antr.81719141

wit hgl.81718401
grijs eiken81718416
tabacco81718439

Amador 80 met spiegelkast
wit hgl.81718801
grijs eiken81718816
tabacco81718839

€ 995,-

beton grijs81718840
beton antr.81718841

Amador 100 met spiegelkast
wit hgl.81719201
grijs eiken81719216
tabacco81719239

€ 845,-

beton grijs81718440
beton antr.81718441

€ 1.195,-

beton grijs81719240
beton antr.81719241

wit hgl.81719401
grijs eiken81719416
tabacco81719439

Amador 120 met spiegel
wit hgl.81719801
grijs eiken81719816
tabacco81719839

€ 1.145,-

beton grijs81719440
beton antr.81719441

€ 1.295,-

beton grijs81719840
beton antr.81719841

wit hgl.81719501
grijs eiken81719516
tabacco81719539

Amador 120 met lichtspiegel
wit hgl.81719901
grijs eiken81719916
tabacco81719939

€ 1.245,-

beton grijs81719540
beton antr.81719541

€ 1.395,-

beton grijs81719940
beton antr.81719941

Enjoy enkele keramische wastafel

Enjoy dubbele keramische wastafel

61 - 81 - 101 cm

121 cm

wit hgl.81719601
grijs eiken81719616
tabacco81719639

Amador 120 met spiegelkast
wit hgl.81720001
grijs eiken81720016
tabacco81720039

Keramische wastafels zijn onderhoudsvriendelijk en krasvast. Keramische wastafels worden gemaakt van klei, dit is een
natuurproduct dat tijdens de productie vervormt, kleine maatafwijkingen zijn daarom toegestaan.
Voor technische documentatie m.b.t. de montage verwijzen wij u naar onze website www.hrbadmeubelen.nl.

€ 1.445,-

beton grijs81719640
beton antr.81719641

€ 1.595,-

beton grijs81720040
beton antr.81720041

AMADOR BADMEUBELSET MET KERAMISCHE WASTAFEL DJAZZ
Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Amador 60 met lichtspiegel

Amador 60 met spiegelkast

Amador 120 met spiegel

Amador 120 met lichtspiegel

Amador 120 met spiegelkast

Amador 60 met spiegel
wit hgl.81716201
grijs eiken81716216
tabacco81716239

Amador 80 met spiegel
wit hgl.81716601
grijs eiken81716616
tabacco81716639

€ 995,-

beton grijs81716640
beton antr.81716641

Amador 100 met spiegel
wit hgl.81717001
grijs eiken81717016
tabacco81717039

€ 895,-

beton grijs81716240
beton antr.81716241

€ 1.195,-

beton grijs81717040
beton antr.81717041

wit hgl.81716301
grijs eiken81716316
tabacco81716339

Amador 80 met lichtspiegel
wit hgl.81716701
grijs eiken81716716
tabacco81716739

€ 1.095,-

beton grijs81716740
beton antr.81716741

Amador 100 met lichtspiegel
wit hgl.81717101
grijs eiken81717116
tabacco81717139

€ 995,-

beton grijs81716340
beton antr.81716341

€ 1.295,-

beton grijs81717140
beton antr.81717141

wit hgl.81716401
grijs eiken81716416
tabacco81716439

Amador 80 met spiegelkast
wit hgl.81716801
grijs eiken81716816
tabacco81716839

€ 1.195,-

beton grijs81716840
beton antr.81716841

Amador 100 met spiegelkast
wit hgl.81717201
grijs eiken81717216
tabacco81717239

€ 1.095,-

beton grijs81716440
beton antr.81716441

€ 1.395,-

beton grijs81717240
beton antr.81717241

wit hgl.81717401
grijs eiken81717416
tabacco81717439

Amador 120 met spiegel
wit hgl.81717801
grijs eiken81717816
tabacco81717839

€ 1.495,-

beton grijs81717440
beton antr.81717441

€ 1.595,-

beton grijs81717840
beton antr.81717841

wit hgl.81717501
grijs eiken81717516
tabacco81717539

Amador 120 met lichtspiegel
wit hgl.81717901
grijs eiken81717916
tabacco81717939

€ 1.595,-

beton grijs81717540
beton antr.81717541

€ 1.745,-

beton grijs81717940
beton antr.81717941

wit hgl.81717601
grijs eiken81717616
tabacco81717639

Amador 120 met spiegelkast
wit hgl.81718001
grijs eiken81718016
tabacco81718039

Djazz enkele keramische wastafel

Djazz dubbele keramische wastafel

61 - 81 cm

101 cm
Wastafel 100 cm wordt standaard geleverd met 2
kraangaten, optioneel met 1 kraangat leverbaar

121 cm

Voor technische documentatie m.b.t. de montage verwijzen wij u naar onze website www.hrbadmeubelen.nl.

€ 1.945,-

beton grijs81718040
beton antr.81718041

Djazz enkele keramische wastafel

Keramische wastafels zijn onderhoudsvriendelijk en krasvast. Keramische wastafels worden gemaakt van klei, dit is een
natuurproduct dat tijdens de productie vervormt, kleine maatafwijkingen zijn daarom toegestaan.

€ 1.795,-

beton grijs81717640
beton antr.81717641

AMADOR BADMEUBELSET MET KUNSTSTEEN WASTAFEL QUADRA
Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Amador 60 met lichtspiegel

Amador 60 met spiegelkast

Amador 120 met spiegel

Amador 120 met lichtspiegel

Amador 120 met spiegelkast

Amador 60 met spiegel
wit hgl.81722201
grijs eiken81722216
tabacco81722239

Amador 80 met spiegel
wit hgl.81722601
grijs eiken81722616
tabacco81722639

€ 845,-

beton grijs81722640
beton antr.81722641

Amador 100 met spiegel
wit hgl.81723001
grijs eiken81723016
tabacco81723039

€ 795,-

beton grijs81722240
beton antr.81722241

€ 995,-

beton grijs81723040
beton antr.81723041

wit hgl.81722301
grijs eiken81722316
tabacco81722339

Amador 80 met lichtspiegel
wit hgl.81722701
grijs eiken81722716
tabacco81722739

€ 945,-

beton grijs81722740
beton antr.81722741

Amador 100 met lichtspiegel
wit hgl.81723101
grijs eiken81723116
tabacco81723139

€ 845,-

beton grijs81722340
beton antr.81722341

€ 1.095,-

beton grijs81723140
beton antr.81723141

wit hgl.81722401
grijs eiken81722416
tabacco81722439

Amador 80 met spiegelkast
wit hgl.81722801
grijs eiken81722816
tabacco81722839

€ 1.095,-

beton grijs81722840
beton antr.81722841

Amador 100 met spiegelkast
wit hgl.81723201
grijs eiken81723216
tabacco81723239

€ 895,-

beton grijs81722440
beton antr.81722441

€ 1.245,-

beton grijs81723240
beton antr.81723241

wit hgl.81723401
grijs eiken81723416
tabacco81723439

Amador 120 met spiegel
wit hgl.81723801
grijs eiken81723816
tabacco81723839

€ 1.195,-

beton grijs81723440
beton antr.81723441

€ 1.345,-

beton grijs81723840
beton antr.81723841

wit hgl.81723501
grijs eiken81723516
tabacco81723539

Amador 120 met lichtspiegel
wit hgl.81723901
grijs eiken81723916
tabacco81723939

€ 1.295,-

beton grijs81723540
beton antr.81723541

€ 1.445,-

beton grijs81723940
beton antr.81723941

wit hgl.81723601
grijs eiken81723616
tabacco81723639

Amador 120 met spiegelkast
wit hgl.81724001
grijs eiken81724016
tabacco81724039

Quadra enkele kunststeen wastafel

Quadra dubbele kunststeen wastafel

60 - 80 cm

100 cm
Wastafel 100 cm wordt standaard geleverd met 2
kraangaten, optioneel met 1 kraangat leverbaar

120 cm

Voor technische documentatie m.b.t. de montage verwijzen wij u naar onze website www.hrbadmeubelen.nl.

€ 1.645,-

beton grijs81724040
beton antr.81724041

Quadra enkele kunststeen wastafel

Kunststeen wastafels zijn onderhoudsvriendelijk en 100% kleur- en vormvast.

€ 1.495,-

beton grijs81723640
beton antr.81723641

AMADOR BADMEUBELSET MET NATUURSTEEN WASTAFEL LUCCA
Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Set met standaard spiegel

Set met luxe lichtspiegel

Set met luxe spiegelkast

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Geschikt voor verlichting en
spiegelverwarming

Luxe spiegel Feel met geïntegreerde
LED verlichtingsbalk en schakelaar

Spiegelkast met dubbelzijdig gespiegelde
deuren, geschikt voor verlichting

Amador 60 met lichtspiegel

Amador 60 met spiegelkast

Amador 120 met spiegel

Amador 120 met lichtspiegel

Amador 120 met spiegelkast

Amador 60 met spiegel
wit hgl.81720201
grijs eiken81720216
tabacco81720239

Amador 80 met spiegel
wit hgl.81720601
grijs eiken81720616
tabacco81720639

€ 1.095,-

beton grijs81720640
beton antr.81720641

Amador 100 met spiegel
wit hgl.81721001
grijs eiken81721016
tabacco81721039

€ 945,-

beton grijs81720240
beton antr.81720241

€ 1.295,-

beton grijs81721040
beton antr.81721041

wit hgl.81720301
grijs eiken81720316
tabacco81720339

Amador 80 met lichtspiegel
wit hgl.81720701
grijs eiken81720716
tabacco81720739

€ 1.195,-

beton grijs81720740
beton antr.81720741

Amador 100 met lichtspiegel
wit hgl.81721101
grijs eiken81721116
tabacco81721139

€ 1.045,-

beton grijs81720340
beton antr.81720341

€ 1.395,-

beton grijs81721140
beton antr.81721141

wit hgl.81720401
grijs eiken81720416
tabacco81720439

Amador 80 met spiegelkast
wit hgl.81720801
grijs eiken81720816
tabacco81720839

€ 1.295,-

beton grijs81720840
beton antr.81720841

Amador 100 met spiegelkast
wit hgl.81721201
grijs eiken81721216
tabacco81721239

€ 1.145,-

beton grijs81720440
beton antr.81720441

wit hgl.81721401
grijs eiken81721416
tabacco81721439

Amador 120 met spiegel
wit hgl.81721801
grijs eiken81721816
tabacco81721839

€ 1.545,-

beton grijs81721440
beton antr.81721441

€ 1.745,-

beton grijs81721840
beton antr.81721841

wit hgl.81721501
grijs eiken81721516
tabacco81721539

Amador 120 met lichtspiegel
wit hgl.81721901
grijs eiken81721916
tabacco81721939

€ 1.645,-

beton grijs81721540
beton antr.81721541

€ 1.845,-

beton grijs81721940
beton antr.81721941

wit hgl.81721601
grijs eiken81721616
tabacco81721639

Amador 120 met spiegelkast
wit hgl.81722001
grijs eiken81722016
tabacco81722039

Lucca enkele natuursteen wastafel

Lucca dubbele natuursteen wastafel

61 - 81 cm

101 cm
Wastafel 100 cm wordt standaard geleverd met 2
kraangaten, optioneel met 1 kraangat leverbaar

121 cm

denkt u a
an
onderhou het
d?
zie achter
pagina

Voor technische documentatie m.b.t. de montage verwijzen
wij u naar onze website www.hrbadmeubelen.nl.

€ 1.995,-

beton grijs81722040
beton antr.81722041

Lucca enkele natuursteen wastafel

€ 1.495,-

beton grijs81721240
beton antr.81721241

€ 1.795,-

beton grijs81721640
beton antr.81721641

spiegelkasten zij
standaar n
dubbelzij d
d
gespiegel ig
d

Hoogte spiegelkast: 70 cm
Diepte spiegelkast: 14 cm

voorzien
van blum
softclose
systeem

VERLICHTING, SFEERVOL EN PRAKTISCH
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ALTIJD DE JUISTE KRAAN
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op body van
de kraan

Net*

€ 189,-

draaibare uitloop
15313890

Design hoog* € 169,-

Piper*

draaibare uitloop
73362034

zwart mat
73350120

€ 149,-

Piper*
73350105

€ 119,-

Blog

€ 139,-

15330101

Nefer

LED verlichting Dalia - zwart
Breedte 310 mm 74732051 € 139,Breedte 560 mm 74732052 € 159,-

LED verlichting Dalia

LED verlichting Irene € 149,-

Breedte 280 mm 74732030 € 139,Breedte 490 mm 74732035 € 149,Breedte 800 mm 74732040 € 179,-

Breedte 286 mm

LED verlichting Paz

LED verlichting Evo

LED verlichting Iris

Breedte 110 mm 74732041 € 79,Breedte 290 mm 74732042 € 110,-

Lengte 140 mm

74732017

LED verlichting Ruth
Breedte 280 mm 74732046 € 99,Breedte 490 mm 74732047 € 119,-

€ 99,-

73350106

* Kranen worden standaard geleverd zonder waste,
de clickwaste is optioneel bij te bestellen.

Clickwaste € 27,50

Sifon

laagmodel
74800012

74011005

€ 26,50

€ 85,-

74732013

Breedte 300 mm

Alle verlichtingssets zijn voorzien van LED driver en
geschikt voor montage op standaard spiegel of spiegelkast.

€ 69,-

74732050

Dubbel stopcontact

€ 59,-

14600201

Stopcontact/schakelaar € 69,14600202

UIT VOORRAAD LEVERBAAR IN 5 TRENDY KLEUREN

grijs eiken

wit hoogglans

tabacco

beton grijs

beton antraciet

HOGE K AST

Amador hoge kast € 395,35 x 160 x 35 cm
wit hoogglans
grijs eiken
tabacco
beton grijs
beton antraciet

81100401
81100416
81100439
81100440
81100441

De genoemde maten (b x h x d) zijn circa maten. Fouten en technische
wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde kleuren kunnen als gevolg
van technische redenen afwijken van het origineel.

ONDERHOUD
Natuursteen wastafels dienen vóór gebruik behandeld te worden met een impregneermiddel. Tijdens gebruik
behandelen met speciaal beschermingsproduct voor natuursteen. Wij adviseren de producten van Moeller.

HMK M333 hardsteenolie

€ 55,-

Startpakket bestaat uit: grondreiniger, spray
voor regulier onderhoud en hardsteenolie
10499892

www.hrbadmeubelen.nl
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