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Bliss® baderumsmøbler og håndvaske inspirerer dig 
til at skabe smukke badeværelser, helt efter dine egne 
ønsker.  Du vil derfor i stigende grad se vores møbler 
i det moderne badeværelse. Bliss® serien består af 2 
mærker; 
Bliss Elements og Bliss E’viva. 

Bliss Elements
Dette mærke har mange muligheder og er kendetegnet 
ved semi-tilpassede løsninger, stort udvalg af materialer 
og farver og en maksimal længde på 3 meter.

Bliss E’viva
Med den nye E’viva kan du indrette badeværelsæt helt 
efter dine ønsker og størrelser. Det super tynde og 
holdbare basismateriale solid surface giver dig denne 
mulighed. Her kan vi producere bordplader helt op på 
5 meter.

I denne bog har vi gjort det let for dig. Først bliver du 
inspireret af de smukke opstillinger med Bliss Elements 
og Bliss E’viva. Når du har valgt dit design, finder du 
nemt priserne efterfølgende. Til sidst kan du supplere 
med møbel, spejl eller spejlskab, belysning og højskab.

Service er en selvfølge
Hos Sanibell prioriterer vi vores kunders tilfredshed 
meget højt. Kundens interesse er af største vigtighed 
for os, og vi handler i overensstemmelse hermed. 
Vore medarbejdere vil derfor til enhver tid tage 
udgangspunkt i at sikre kunderne den bedst mulige 
kundeservice. Vi er først tilfredse når du er. Det kan du 
stole på.

Passion for design
Vores interne design- og udviklingsafdeling skaber
alle Bliss®-produkter helt fra bunden. Fra design til det 
endelige produkt. Vi har simpelthen en særlig passion 
for design, og det afspejles i vores produkter.

Høj kvalitet er standard
Alle baderumsmøbler er fremstillet af holdbare 
møbeloverflader i høj kvalitet og er suppleret med 
tyske hængsler, skuffe- og skinnesystemer som 
standard. Altid top kvalitet og det nyeste af det 
nyeste. Håndvaskene er fremstillet af polystone, 
kvarts eller porcelæn som fås i forskellige blanke og 
matte overflader.

Yderligere inspiration
Gå til vores hjemmeside, der kan du finde inspiration 
og detaljerede oplysninger på produkterne. Du kan 
også finde oplysninger om andre serier, brochurer, 
garantibetingelser, rådgivning om vedligeholdelse 
og monteringsanvisninger. Naturligvis er du og 
dine kunder også velkommen i vores showroom.
 
Kontakts os på mail info@cosani.dk eller telefonisk 
+45 70 23 10 00

www.sanibell.dk
www.blissbaderumsmoebler.dk

COSANI A/S
Trindsøvej 10
8000 Århus C
Danmark

t. +45 70 23 10 00

www.sanibell.dk
info@cosani.dk

Bliss® er et registreret varemærke tilhørende Sanibell BV

Sanibell designer, udvikler og producerer selv vores baderumsmøbler.

www.blissbaderumsmoebler.dk

Hovedkontor i Holland:
Sanibell BV
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

www.sanibell.be
info@sanibell.be

Alle størrelser i denne brochure er angivet i millimeter. Vi gør opmærksom 
på at de møbeloverflader og fotos der vises i denne brochure kan 
afvige fra virkeligheden. Du kan se de ægte møbeloverfladeprøver hos 
Bliss®-forhandlerne. Af hensyn til produktudvikling og forbedringer, 
forbeholder vi os ret til løbende at foretage ændringer i produkterne. 
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og mangler i brochuren, 
og i fralægger os ansvaret for eventuelle følgevirkninger af samme. I 
tvivlstilfælde opfordrer vi til at kontakte os for bekræftelse.

©Sanibell 2020

Sanibell designer, udvikler og fremstiller baderumsmøbler og 
håndvaske til det europæiske marked. Produktudvikling, kvalitet, 
innovative løsninger og levering af det komplette program fra lager 
er grundstenen til virksomhedens succes. Vores forretningsstrategi 
er baseret på god service, hurtige leverancer, pålidelighed, kvalitet 
og passion for design. Vi ønsker at give vore kunder en rigtig god 
oplevelse med kreative produkter der fortsætter med at inspirere.
Det har vi gjort i 40 år, og det er vi meget stolte af.

Alle har ret til et lækkert badeværelse!
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Semi-tilpassede håndvaske
Fast placering af de integrerede håndvaske og fri placering af topmonterede håndvaskeElements Fuldt tilpassede håndvaske

Frit valg af integrerede eller topmonterede håndvaske samt fri placering

Maksimal længde på 5 meter

Vælg mellem en type integreret 
håndvask i fire forskellige bredder 
og fem typer topmonterede 
håndvaske

Materiale:
solid surface i 
mat hvid

Håndklædeholder, papirholder eller stikkontakt 
muligt i fronten eller på siderne

E’viva

Forskellige materialer og farver:
• Kvarts: elfenbenshvid, grå, beton eller sort
• Polystone: blank og mat hvid
• Onyx / solid surface: mat hvid

Maksimal længde 
på 3 meter

En type integreret håndvask  
og fire typer topmonterede 
håndvaske



BLISSBLISS

76

Bordplade (med integreret håndvask) til fri 
montering på væg eller kombination med 
møbler.

CARGO SPAZIO

FUORI

LIBERTA

MATERIALER

Bordplade (med integreret håndvask) i 
kombination med møbler.

Unikt design op til 3 meter med 
fast placering af håndvaskene.

Designfrihed op til 5 meter.

Bordplade (til topmonteret håndvask) til fri 
montering på væg eller kombination med 
møbler.

DOGMA

MATERIALER

Bordplade (til topmonteret håndvask) i 
kombination med møbler.

På denne side finder du information om de 
forskellige materialer.

Designplade til mange formål så som niche, 
bordplade eller bagplade til væg bag 
vasken.

På denne side finder du information om 
materialet solid surface.

BLISS ELEMENTS BLISS E’VIVA
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Tag udfordringen op og skab dit eget Bliss Elements møbel! Design 
dit eget møbel, der passer perfekt til dit badeværelse og nyd de 
store opbevaringsmuligheder. I denne serie kan du vælge mellem 7 
forskellige møbelenheder og 18 forskellige overflader. Du bestemmer 
selv bredden fra 60 til 300 cm men placering af håndvaskene er altid 
fast.

Elements

Unikke muligheder med fast placering af håndvask op til  3 meter.

BLISS

9
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CARGO  
Bliss Elements

integrerede håndvaske
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CARGO 

Skab dit helt eget Bliss Elements Cargo møbel.
Et helt unikt brugerdefineret møbel fra 60 cm og helt 
op til 3 meter bredt! Den integrerede håndvask har 
en fast størrelse på 50 x 28 cm. Cargo håndvasken 
kan leveres i 3 forskellige materialer og 7 forskellige 
overflader. Detaljeret information om materialerne 
findes på side 53.

CARGO Venstre eller højre
 Cargo kan leveres med enkelt håndvask der 
placeres i højre eller venstre side. Bordpladen har 
en variabel længde fra 60 til 300 cm med en fast 
dybde på 45 cm. Med eller uden hanehul

CARGO integreret håndvask 500 x 280 mm

Fås i:
• Blank hvid polystone
• Mat hvid polystone
• Mat hvid onyx / solid surface
• Elfenbenshvid kvarts
• Grå kvarts
• Beton kvarts
• Sort kvarts

Hvis du foretrækker håndvasken i midten, kan 
bordpladen maksimalt leveres i 180 cm længde.

CARGO dobbelt
Cargo fås også med 2 integrerede håndvaske. Ved 
denne variant varierer længden fra 140 til 300 cm 
og stadig fast dybde på 45 cm. Med eller uden 
hanehul.

Bundventilen kan leveres i samme materiale og 
farve som håndvasken.
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 1640 x 450 x 20 
mm, polystone mat hvid, enkelt håndvask // Møbel: Grebsfri 
lakeret, to stk 700 x 450 x 520 mm, mat taupe // Spejl: 
Rektangulær på aluramme, 1620 x 800 mm // Blændstykke: 
To stk 120 x 520 mm, mat taupe
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 1600 x 450 x 20 mm, elfenbenshvid kvarts, enkelt 
håndvask // Møbel: Med greb, et stk 1000 x 450 x 520 mm, et stk 600 x 450 x 520 mm, dyb grå 
// Spejl: Indirekte LED øverst og nederst, 1600 x 800 mm // Halvhøjskab: To stk halvhøjskabe, 
med greb, dyb grå

BLISS

17
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 1600 x 450 
x 20 mm, polystone mat hvid, enkelt håndvask // 
Møbel: Grebsfri træliste 1 skuffe, to stk 800 x 450 
x 350 mm, nøddetræ // Spejl: Med LED belysning 
over samt under spejlet, 1600 x 800 mm // Højskab: 
Tre højskabe, grebsfri med træliste, nøddetræ // 
Stålramme: Ferro to stk 800 x 450 x 270 mm, mat sort 
// Stålhylde: til Ferro ramme, to stk 800 x 450 x 20 
mm, mat sort

BLISS

19
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BLISS // Møbel: Grebsfri lakeret 1 skuffe, mat hvid // Skuffeindretning: sæt L // Skuffesystem: Hettich 
ArciTech

BLISS // Møbel: Push-open, sort eg // Skuffesystem: Blum Legrabox

SKUFFESYSTEM
Skuffesystemerne i Bliss møblerne er af tysk kvalitet. 
Skufferne åbner og lukker let takket være en høj 
dynamisk belastningskapacitet. Systemet er garant 
for en god dæmpefunktion og maksimal stabilitet.

De grebsfri push-open møbler er udstyret med de 
mest innovative push-open skuffesystemer. Med 
et let tryk eller skub kan skuffen åbnes og lukkes 
ubesværet blødt og lydløst.

Som tilbehør til dit møbel kan du tilkøbe en indretning 
som sikrer at de mindre genstande bliver på sin plads 
så det er let at indrette og at finde det som du skal 
bruge. Skuffeindretningen er udført i antracit. Dine 
valgmuligheder afhænger af bredden på møblet. 
Der medfølger som standard til hver indretning en 
dobbelt skridsikker måtte til begge skuffer.

Se side 109 for detaljerede oplysninger.
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 2000 x 450 x 20 mm, polystone mat hvid, enkelt håndvask // 
Møbel: Grebsfri lakeret, to stk 1000 x 450 x 520 mm, mat sort // Spejl: Rektangulær på aluramme, 1000 
x 800 mm // Belysning: Led Balk 1000 mm
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 2000 x 450 x 20 mm, polystone mat hvid, enkelt håndvask // 
Møbel: Push-open, to stk 1000 x 450 x 650 mm, kobber eg // Spejl: Rundt Ø 1000 mm, LED indirekte 
belysning

BLISS
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 2000 x 450 x 20 
mm, polystone mat hvid, enkelt håndvask // Møbel: Grebsfri 
lakeret 1 skuffe, to stk 1000 x 450 x 350 mm, mat hvid, 
Grebsfri lakeret 1 skuffe, to stk 700 x 450 x 350 mm, mat hvid 
// Topplade: Dogma, 1400 x 450 x 20 mm, polystone mat 
hvid // Spejl: Horisontal LED belysning øverst og nederst og 
indirekte LED belysning over og under spejlet, 2000 x 700 
mm

Ved at placere to skabe vinkelret på hinanden, skaber 
du en endnu mere rummelig effekt i badeværelset.
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BLISS // Halvhøjskab: To stk halvhøjskabe, med greb, dyb grå

BLISS // Højskab: Tre højskabe, grebsfri med træliste, nøddetræ

HALV- OG HØJSKABE
Se side 110 - 113 for mere information 
om de forskellige størrelser og farver.
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 3000 x 450 x 
20 mm, sort kvarts, dobbelt håndvask // Møbel: Grebsfri 
aluliste, to stk 900 x 450 x 520 mm, naturlig eg, grebsfri 
aluliste, to stk 600 x 450 x 520 mm, naturlig eg // Spejl: 
Horisontal LED belysning øverst og indirekte LED 
belysning over og under spejlet, 3000 x 600 mm

BLISS

31
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CARGO // Integreret håndvask: Cargo 1200 x 450 x 20 mm, grå kvarts, enkelt håndvask // Møbel: 
Grebsfri lakeret, 1200 x 450 x 520 mm, mat hvid // Spejl: Spejl i røgglas 1200 x 700 mm
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BLISS
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DOGMA  
Bliss Elements

bordplader | bordmonteret håndvaske
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DOGMA 
Bliss Elements design vækker opsigt på badeværelset 
og har mange muligheder i design, farver og 
størrelser. Bordpladen kan leveres med eller uden 
Dogme håndvask. Dogma bordplader og håndvaske 
kan leveres i 3 forskellige materialer og 7 forskellige 
overflader.
Detaljeret information om materialerne findes på side 
53.

Fås i:
• Blank hvid polystone
• Mat hvid polystone
• Mat hvid onyx / solid surface
• Elfenbenshvid kvarts
• Grå kvarts
• Beton kvarts
• Sort kvarts

DOGMA bordplade til bordmonteret håndvask
Dogma har en variabel længde fra 60 til 300 cm med en 
fast dybde på 45 cm. Kontakt os gerne hvis du har brug 
for en kortere bordplade, så ser vi sammen på hvad 
der kan lade sig gøre. Ved bestilling angives placering 
af eventuelle hanehuller samt placering af topmonteret 
håndvask.

DOGMA bordplade som hylde
Du kan også anvende Dogma bordpladen uden 
udskæring til håndvask i kombination med et møbel. Så 
får du endnu mere opbevaringsplads på badeværelset. 
Pladen produceres fra 5 til 300 cm med en fast dybde 
på 45 cm. Kontakt os gerne hvis du har brug for en 
kortere plade, så ser vi sammen på hvad der kan lade 
sig gøre.

Bordmonteret håndvask ø 380 mm

Bordmonteret håndvask ø 400 mm

Bordmonteret håndvask 500 x 350 mm

Bordmonteret håndvask 600/800/1000/1200 x 400 mm
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DOGMA // Bordmonteret håndvask: To stk 
bordmonteret håndvask ø380 mm, sort kvarts // Topplade: 
Dogma bordplade, 1400 x 450 x 20 mm, sort kvarts 
// Møbel: Grebsfri træliste 1 skuffe, to stk 700 x 450 x 
350 mm, greige eg // Spejl: To stk spejl på aluramme, 
600 x 800 mm // Belysning: To stk LED 007, mat sort 
// Stålramme: Ferro 1400 x 450 x 270 mm, mat sort // 
Stålhylde: til Ferro ramme 1400 x 450 x 20 mm, mat sort

BLISS

39
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DOGMA // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask 1200 x 400 mm, beton kvarts 
// Topplade: Dogma bordplade, 3000 x 450 x 20 mm, beton kvarts // Møbel: Grebsfri 
træliste 2 skuffer, tre stk 1000 x 450 x 520 mm, nøddetræ
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DOGMA // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask 500 x 350 mm, polystone mat hvid // 
Topplade: Dogma bordplade, 1400 x 450 x 20 mm, polystone mat hvid // Møbel: Grebsfri lakeret, to stk 
700 x 450 x 520 mm, mat taupe // Spejl: Med LED belysning over samt under spejlet, 600 x 800 mm

BLISS

43
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BLISS // Møbel: Grebsfri træliste 1 skuffe, to stk 700 x 450 x 350 mm, 
greige eg // Stålramme: Ferro 1400 x 450 x 270 mm, mat sort 
// Stålhylde: til Ferro ramme 1400 x 450 x 20 mm, mat sort

FERRO RAMME
Ferro er tilbehør i sort stål, der 
givet dit badeværelse en ekstra 
nuance. Gå til side 102 for yderligere 
informationer.

BLISS // Møbel: Grebsfri lakeret 1 skuffe, 1200 x 450 x 350 
mm, mat sort // Topplade: 1200 x 450 x 20 mm, mat sort // 
Stålramme: Ferro 1200 x 450 x 270 mm, mat sort

BLISS // Møbel: Grebsfri træliste 1 skuffe, to stk 800 x 450 x 350 mm, nøddetræ // Stålramme: 
Ferro to stk 800 x 450 x 270 mm, mat sort // Stålhylde: til Ferro ramme, to stk 800 x 450 x 20 
mm, mat sort
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DOGMA // Bordmonteret håndvask: To stk bordmonteret 
håndvask 500 x 350 mm, beton kvarts // Topplade: Dogma 
bordplade, 1800 x 450 x 20 mm, beton kvarts // Møbel: 
Grebsfri lakeret 1 skuffe, to stk 900 x 450 x 350 mm, 
mat sort // Spejl: To stk rund Ø 700 mm, LED indirekte 
belysning
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DOGMA // Bordmonteret håndvask: To stk bordmonteret håndvask ø380 mm, sort kvarts // Topplade: 
Dogma bordplade, 1400 x 450 x 20 mm, sort kvarts // Møbel: Grebsfri træliste 1 skuffe, to stk 700 x 450 
x 350 mm, greige eg // Spejl: To stk spejl på aluramme, 600 x 800 mm // Belysning: To stk LED 007, 
mat sort // Stålramme: Ferro 1400 x 450 x 270 mm, mat sort // Stålhylde: til Ferro ramme 1400 x 450 x 
20 mm, mat sort

DOGMA // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask ø380 mm, sort kvarts
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DOGMA // Bordmonteret håndvask: To stk bordmonteret håndvask 500 x 350 mm, beton kvarts // 
Topplade: Dogma bordplade, 1800 x 450 x 20 mm, beton kvarts // Møbel: Grebsfri lakeret 1 skuffe, to 
stk 900 x 450 x 350 mm, mat sort // Spejl: To stk rund Ø 700 mm, LED indirekte belysning
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KVARTS

ONYX - SOLID SURFACE

POLYSTONE

Kvarts er et gennemgående materiale af naturlig mineralkvarts og består af en blanding af harpiks og farvestoffer. Kvarts nærmer sig det 
robuste udseende af natursten.

Solid surface er et fast overflademateriale som er kendetegnet ved en mat, ikke porøs og snavsafvisende overflade, der er meget let at 
rengøre. Et kvalitetsmateriale med hensyn til design og holdbarhed. Et gennemfarvet materiale med et smukt mat udseende.

Polystone er en kombination af fyldstof og kunstig marmor, hvor det øverste lag er påført en blank eller mat polyester gelcoat. Gelcoat giver 
et beskyttende lag til vasken, hvilket gør den let at rengøre. Håndvaskene i Bliss Elements produceres i specialdesignede forme, der giver 
dem et elegant og tidløst design.

Kendetegn og vedligeholdelse:
• Udseende som natursten
• Robust, naturligt og mat udseende
• Kalk i vandet sætter sig på vasken, så efterlad den altid aftørret
• Naturligt materiale så forskel i farvetone kan forekomme
• Rengøring med normale rengøringsprodukter

Kvartsprodukter behandles med en beskyttende coating inden vi afsender fra fabrikken, og vi anbefaler 
du vedligeholder produktet regelmæssigt. Til dette har vi et specielt vedligeholdelsessæt. Kontakt os 
for bestilling af dette sæt.

Vedligeholdelsessæt (til strukturerede overflader) består af:
• BrioTop: Brugsklar universalrens / 150 ml-spray.
• Kvarts Ax Cleaner: Koncentreret syreafkalkningsrens til fjernelse af hård snavs / 150 ml-spray.
• Kvarts Toner: Specielt fremstillet  fjerner til agglomerater. Godkendt til kontakt med fødevarer i 

henhold til (regulering EG 1935/2004) / 150 ml-flaske.

Kendetegn og vedligeholdelse:
• Slankt og tidløst design
• Beskyttende blank / mat belægning
• Rengøring med normale rengøringsprodukter

Super 
hygiejnisk

Super 
hygiejnisk

Unikt 
farvesortiment

Både mat og 
blank hvid

Beskyttende gel-
coat overflade

Nem 
rengøring

Nem 
rengøring

Kendetegn og vedligeholdelse:
• Eksklusiv udseende
• Unikt skarpt design
• Mindre ridser kan slibes væk.
• Rengøring med normale rengøringsprodukter

Unikt elegant 
design

Klar mat hvid 
farve

ELFENBENSHVID KVARTS

BLANK HVID

BETON KVARTSGRÅ KVARTS

MAT HVID

MAT HVID

SORT KVARTS

Super 
hygiejnisk

MATERIALER
Bliss Elements
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E’viva

Med den nyeste Bliss E’viva kan du indrette badeværelset helt efter 
dit eget ønske og størrelse. Vaskene er produceret i det supertætte 
og holdbare materiale solid surface. Elementerne kan laves op til 5 
meter. I kombination med de forskellige størrelser og overflader på 
møblerne, får du fuld frihed til at indrette dit badeværelse, helt efter 
dine egne ønsker. Som supplement kan du tilvælge spejl, spejlskab 
eller et matchende højskab.

Designfrihed op til 5 meter!

BLISS

55
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SPAZIO 
Bliss E’viva

integrerede håndvaske
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SPAZIO 

MODEL A - bordplade til møbel
Den tynde Spazio bordplade er kun 12 mm høj og 
kan kombineres med mange møbler; enkelt skuffe, 
350 mm høj eller dobbelt skuffer, 520 mm høj eller 
650 mm høj.

MODEL B - bordplade med høj kant til møbel
Hvis du foretrækker en højere bordplade, eventuelt 
med en udskæring til papir eller håndklæde, har vi 
denne med højde 110 mm. Kan kombineres med alle 
møbler fra Bliss serien.

SPAZIO integrerede håndvaske 
500/600/900/1100 x 280 mm

Med Spazio skaber du din helt egen håndvask. Du 
kan vælge mellem 4 størrelser integrerede håndvaske: 
Spazio 500 er den mindste og måler 500 x 280 mm, 
indvendig højde 110 mm - det samme er gældende for 
Spazio 900 og 1100 mm. Spazio 600 har en lidt mindre 
indvendig højde nemlig 80 mm. Når du har valgt den 
ønskede størrelse håndvask, bestemmer du længden 
på din bordplade samt om den skal hænge frit eller 
monteres på et møbel.

Vi sikrer at de integrerede håndvaske passer perfekt i 
møblerne. Udvalget af møbler er stort, så vi er sikker 
på, at du kan finde et der passer til dit badeværelse.

MODEL C - fritmonteret bordplade med høj kant
Spazio med høj kant kan også monteres frit på 
væggen med beslag. Minimumshøjde er 110 mm 
og kan variere afhængig af den valgte integrerede 
håndvask. Se side 118 for yderligere informationer.
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SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 2000 x 450 x 12 
mm, solid surface mat hvid, dobbelt håndvask 600 mm // 
Møbel: Grebsfri lakeret 1 skuffe, to stk 1000 x 450 x 350 
mm, mat antracit // Spejl: Horisontal LED belysning øverst 
og nederst og indirekte LED belysning over og under 
spejlet, 2000 x 700 mm
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SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 2000 x 450 x 12 mm, solid surface mat hvid, dobbelt håndvask 600 mm 
// Møbel: Grebsfri aluliste, to stk 1000 x 450 x 520 mm, dyb grå // Spejl: Horisontal LED belysning øverst og 
nederst og indirekte LED belysning over og under spejlet, 2000 x 700 mm

BLISS
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SPAZIO HÅNDVASK (12 MM)  
Luksuriøst. En bordplade med integreret håndvask 
efter eget valg. En solid surface bordplade i mat hvid 
med en maksimal længde på 5 meter, giver plads til 
flere håndvaske. Praktisk med en stor familie, men også 
hvis du bare ønsker meget opbevaringsplads. 

Med det store udvalg af størrelser og overflader på 
møblerne, kan du designe dit badeværelse helt efter 
eget ønske.
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SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 2000 x 450 x 110 mm, solid surface mat hvid, 
dobbelt håndvask 600 mm, inklusiv to udskæringer til håndklæde // Møbel: Grebsfri lakeret, 
to stk 1000 x 450 x 350 mm, mat hvid // Topplade: Liberta, 2000 x 450 x 12 mm, solid surface 
mat hvid // Spejl: Horisontal LED belysning øverst og nederst og indirekte LED belysning over 
og under spejlet, 2000 x 700 mm
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BLISS

66

SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 1600 x 450 x 150 mm enkelt håndvask 600 mm, fritmonteret, 
inklusiv håndklæde- og papirholder, solid surface mat hvid // Hylde: Liberta plade, 1600 x 450 x 150 
mm, fritmonteret, solid surface mat hvid // Spejl: Horisontal LED belysning øverst og indirekte LED 
belysning over og under spejlet, 1600 x 800 mm

SPAZIO BORDPLADE MED HØJ 
KANT
En fritmonteret bordplade med 
udskæring til håndklæde kan også 
kombineres med en hylde under for 
ekstra opbevaring. Din kreativitet 
er vores begrænsning.
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SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 1600 x 450 x 110 mm enkelt 
håndvask 600 mm, fritmonteret, inklusiv håndklædeholder, solid surface 
mat hvid // Møbel: Grebsfri lakeret 1 skuffe, 1000 x 450 x 350 mm, mat 
hvid // Topplade: Liberta, 1200 x 450 x 120 mm, solid surface mat hvid 
// Spejl: Rektangulær på aluramme 1600 x 600 mm // Belysning: LED 
Balk alu 600 mm

BLISS
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SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 1600 x 450 x 120 mm enkelt 
håndvask 1100 mm, fritmonteret, solid surface mat hvid

SPAZIO // Integreret håndvask: To stk Spazio 800 x 450 x 120 mm, fritmonteret, solid surface mat 
hvid // Møbel: To stk grebsfri lakeret 1 skuffe, 1000 x 450 x 350 mm, mat hvid // Topplade: Liberta, 
2000 x 450 x 12 mm, solid surface mat hvid // Spejl: To stk spejlskab 800 x 700 x 140 mm, mat hvid // 
Belysning: To stk LED Balk 800 mm
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TILVALG
En udskæring til håndklæde eller papir? Eller hvad med en dobbelt 
stikkontakt praktisk placeret foran eller på siden af bordpladen? Med 
SPAZIO er alt muligt!

BLISS
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SPAZIO // Integreret håndvask: Spazio 2000 x 450 x 120 mm dobbelt håndvask 500 mm, fritmonteret, 
solid surface mat hvid, inklusiv to stk udskæring til håndklæde // Spejl: Horisontal LED belysning øverst 
og nederst og indirekte LED belysning over og under spejlet, 2000 x 700 mm
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FUORI
Bliss E’viva

bordplader | bordmonteret håndvask
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Bordmonteret håndvask 500/600/900/1100 x 280 mm

FUORI 
Fuori bordplader er designet til kombination med 
bordmonteret håndvask. Et bredt udvalg med 5 typer 
håndvaske i 11 forskellige størrelser. Alle håndvaskene 
leveres i mat hvid solid surface. Når du har valgt din 
håndvask, vælger du længden på bordpladen samt 
placering af håndvasken. Fuori er perfekt til en eller 
flere bordmonterede håndvaske og der findes en 
masse matchende møbler. Du kan naturligvis også 
vælge en variant til at montere frit på væggen.

MODEL A - bordmonteret håndvask + bordplade til møbel
Den tynde Fuori bordplade til bordmonteret håndvask er kun 12 mm høj og 
kan kombineres med mange møbler; enkelt skuffe, 350 mm høj eller dobbelt 
skuffer, 520 mm høj eller 650 mm høj.

Bordmonteret håndvask ø 380 mm

Bordmonteret håndvask ø 400 mm

Bordmonteret håndvask 500 x 350 mm

Bordmonteret håndvask 600/800/1000/1200 x 400 mm

MODEL B - bordmonteret håndvask + bordplade med høj kant til møbel
Hvis du foretrækker en højere bordplade, eventuelt med en udskæring til 
papir eller håndklæde, har vi denne med højde 100 mm. Kan kombineres 
med alle møbler fra Bliss serien.

MODEL C - bordmonteret håndvask + 
bordplade med høj kant til vægmontering
Fuori med høj kant kan også monteres frit på væggen med beslag. 
Standardhøjde er 100 mm. Find yderligere information på side 129.
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FUORI // Bordmonteret håndvask: To stk bordmonteret håndvask 500 x 280 
mm, solid surface mat hvid // Bordplade: 1400 x 450 x 120 mm, solid surface 
mat hvid // Hylder: Fire Liberte hylder til niche, 12 mm, 450 x 450 mm, solid 
surface mat hvid // Spejl: Horisontal LED belysning øverst og indirekte LED 
belysning over og under spejlet, 1400 x 800 mm

BLISS
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FUORI // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask 600 x 280 mm, solid surface mat hvid // 
Bordplade: 1000 x 450 x 120 mm, solid surface mat hvid // Møbel: Grebsfri lakeret 1 skuffe, 1000 x 450 
x 350 mm, mat hvid // Topplade: Liberta, 1000 x 450 x 12 mm, solid surface mat hvid // Spejl: Horisontal 
LED belysning øverst og nederst og indirekte LED belysning over og under spejlet, 600 x 700 mm

FUORI // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask 900 x 280 mm, solid surface mat hvid
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FUORI // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask ø400 mm, solid surface mat hvid // Bordplade: 1000 
x 450 x 12 mm, solid surface mat hvid // Møbel: Grebsfri træliste 2 skuffer, 1000 x 450 x 520 mm, nøddetræ
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FUORI // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask 
600 x 280 mm, solid surface mat hvid // Bordplade: 1600 
x 450 x 12 mm, solid surface mat hvid // Møbel: et stk 
grebsfri træliste 2 skuffer 1000 x 450 x 520 mm, et stk 
grebsfri træliste 2 skuffer 600 x 450 x 520 mm, nøddetræ 
// Spejl: Rektangulær på aluramme, 1600 x 800 mm // 
Belysning: LED 007, mat sort

BLISS
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TILVALG
En udskæring til håndklæde eller papir? Eller hvad med en 
dobbelt stikkontakt praktisk placeret foran eller på siden af 
bordpladen? Med FUORI er alt muligt!
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FUORI // Bordmonteret håndvask: Bordmonteret håndvask 500 x 280 mm, 
solid surface mat hvid // Bordplade: 1600 x 45 x 120 mm, solid surface mat hvid
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LIBERTA
Bliss E’viva

designplader | bordplader | vægplader
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LIBERTA

LIBERTA designplade 6 eller 12 mm
Liberta designpladen kan bruges til alle områder på 
badeværelset. Den tyndeste på 6 mm kunne f.eks. 
bruges som gulv, når du træder ud af badet, eller som 
plade i vindueskarmen. Pladen på 12 mm kan bruges 
som bordplade over et af vores møbler eller til løse 
hylder i en niche.

LIBERTA bordplade (12 mm) med høj kant 100 mm
Hvis du har brug for let adgang til noget af dit tilbehør 
på badeværelset, kan du vælge en Liberta bordplade. 
Ved hjælp af ophængbeslag kan pladen svæve frit 
under din håndvask. En ideel placering til dit smukkeste 
tilbehør.

LIBERTA vægplade 6 mm
Du kan også få produceret en plade til væggen i 
samme materiale som bordpladen. Den er let at holde 
ren og afslutter dit eget skabte møbel på en flot måde.

Din kreativitet er vores begrænsning. Liberta plader 
produceres i Solid Surface og kan leveres i 6 eller 12 
mm tykkelse. Materialet er velegnet til alle områder på 
badeværelset. Du kan få lavet små hylder til din niche, 
bordplader til ekstra opbevaring, bagplader til vægge 
bag håndvaske eller høje hylder eventuelt til montering 
under din håndvask - valget er dit!
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LIBERTA // Vægplade: 6 mm tyk, med udskæring til 
armatur, solid surface mat hvid
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LIBERTA // Hylder: 450 x 450 x 12 mm, solid surface mat hvid
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Kendetegn og vedligeholdelse:
• Eksklusiv udseende 
• Unikt skarpt design
• Stærk og holdbar
• Mindre ridser kan slibes væk.
• Brandbestandig
• Miljøvenlig (genanvendelig)

Unikt elegant 
design

Klar mat hvid 
farve

Super 
hygiejnisk

SOLID SURFACE
Solid surface er et fast overflademateriale som er kendetegnet 
ved en mat, ikke porøs og snavsafvisende overflade, der er 
meget let at rengøre. Et kvalitetsmateriale med hensyn til 
design og holdbarhed. Et gennemfarvet materiale med et 
smukt mat udseende.

 MAT HVID

Nem 
rengøring

MATERIALER
Bliss E’viva
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FERRO - muligheder

Ferro ramme

+

Stålhylde (sort pulverlakeret)

Møbel 1 skuffe

+

Ferro ramme

Ferro ramme med topplade til Bliss DOGMA eller FUORI
• Lak
• Træstruktur
• Polystone
• Onyx / Solid surface (12 mm)
• Kvarts

Ferro ramme

+

Topplade

+

Møbel 1 skuffe

Hvis Ferro rammen monteres på et møbel, skal der altid bestilles en topplade 
separat. Se side 108 for flere oplysninger om topplader.

600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400

27
0

450

Dimensioner FERRO ramme

STÅLRAMMER

Stål vinder mere og mere frem på badeværelset. Nu kan du 
også kombinere Bliss møbler med stålrammer. Ferro er en 
spændende opgradering til badeværelset. Vi tilbyder en 45 
cm dyb, sort pulverlakeret ramme, der kan kombineres med et 
møbel med en skuffe og de forskellige håndvaske med samme 
dybde. Du kan også vælge en topplade i lak, træstruktur, Solid 
surface, polystone eller kvarts i kombination med Bliss Dogma 
eller Fuori bordmonteret håndvask eller blot en ramme med en 
topplade og en stålhylde.

BLISS
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MØBLER

I Bliss serien kan du vælge mellem 7 forskellige 
møbelenheder; 2 grebsfri skuffer med aluliste, 1 
grebsfri skuffe med træliste, 2 grebsfri skuffer med 
træliste, 1 grebsfri skuffe med lakeret liste, 2 grebsfri 
skuffer med lakeret liste, 2 skuffer med greb, 2 skuffer 
med push open. Bliss møblerne leveres med et blødt 
lukkende soft close skinnesystem. Møblerne leveres i 
18 forskellige overflader.
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GREBSFRI ALULISTE MED 2 SKUFFER

GREBSFRI TRÆLISTE MED 2 SKUFFER

GREBSFRI TRÆLISTE MED 1 SKUFFE

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

600 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

KRIDHVID

GREIGE EG

GREIGE EG

RELIEF GRÅ

NATURLIG EG

NATURLIG EG

DYB GRÅ RØGET EG

WOODSTOCK

NØDDETRÆ

NØDDETRÆ

NATURLIG EG

SORT EG

SORT EG

600 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 350mm
(b x d x h)

800 x 450 x 350mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 350mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 350 mm
(b x d x h)

GREBSFRI LAKERET MED 1 SKUFFE

HØJGLANS HVID MAT HVID

MAT ANTRACIT

MAT TAUPE

MAT GRÅ

KOBBER EG

KOBBER EG

BLISS MØBLER - oversigt

800 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

1400 x 450 x 650 mm
(b x d x h)

GREIGE EG NATURLIG EG

RØGET EG NØDDETRÆ SORT EG

GREBSFRI LAKERET MED 2 SKUFFER

2 SKUFFER MED GREB

2 SKUFFER MED PUSH-OPEN

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

600 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

800 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

700 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

900 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1000 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

1200 x 450 x 520 mm
(b x d x h)

HØJGLANS HVID

HØJGLANS HVID

MAT HVID

MAT HVID

MAT ANTRACIT

MAT ANTRACIT

MAT SORT

MAT SORT

MAT SORT

HØJGLANS ANTRACIT

HØJGLANS ANTRACIT

MAT TAUPE

MAT TAUPE

MASSIV EG

MAT GRÅ

MAT GRÅ

KRIDHVID

KRIDHVID

RELIEF GRÅ

RELIEF GRÅ

DYB GRÅ

DYB GRÅ KOBBER EG

HØJGLANS HVID

WOODSTOCK

WOODSTOCK

NATURLIG EG

BLÆNDPLADER
til møbler med en eller to skuffer

Møbel 2 skuffer
400 x 20 x 520 mm 
Til møbel med 2 skuffer

Der fås passende blændplader til møbler hvor den ene side skal monteres 
mod en væg  eller placering i en niche. Efter montering af møblet tilpasses 
med blændpladen, som leveres i samme farve som møblet.

Montering mod væg med 
blændplade

Montering i niche med 
blændplade

Møbel 1 skuffe 
400 x 20 x 350 mm
Til møbel med 1 skuffe

BLISS MØBLER - oversigt
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TOPPLADER

Med 10 forskellige trædekorer og 7 lakfarver har du 
mange muligheder for at skabe en smuk kombination til dit 
møbel. Toppladerne passer selvfølgelig også godt til Ferro 
stålrammerne. En minimalistisk og rummelig kombination, der 
giver badeværelset et supermoderne og spændende look.

SKUFFEINDDELING

Overskueligt og ryddeligt. Som et tilvalg kan du vælge skuffeindretning til opbevaring af 
de små genstande og sikre at tingene bliver på sin plads. Standardfarven på indretningen 
er antracit. Mulighederne afhænger af bredden på møblet. En dobbelt skridsikker måtte til 
skuffer leveres som standard til hvert sæt.

600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

480 mm
580 mm
680 mm
780 mm
880 mm

1080 mm
1380 mm

LMS

x 3x 3

322
146 min 307 

max 402
min 436
max 506

x 3

322
322

Skabets bredde: Skuffens bredde:
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BLISS
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HALV- OG HØJSKABE

Man kan ikke få nok opbevaringsplads. Her har du 
vores store udvalg af højskabe. Grebsfri varianter med 
træliste eller lakerede lister eller skab med greb. Vi har 
det hele. Og selvfølgelig kan de leveres i samme farve 
som resten af vores møbler.
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350 x 350 x 1690 mm
(b x d x h)
2 låger - venstre/højre hængslet
4 rum

350 x 350 x 1690 mm
(b x d x h)
2 låger - venstre/højre hængslet
6 rum

350 x 350 x 1700 mm 
(b x d x h)
2 låger - venstre/højre hængslet
6 rum

350 x 370 x 1690 mm 
(b x d x h)
1 låge - venstre/højre hængslet
5 rum

350 x 350 x 1690 mm 
(b x d x h)
1 låge - venstre/højre hængslet
5 rum

KRIDHVID

KRIDHVID

RELIEF GRÅ

RELIEF GRÅ

DYB GRÅ

DYB GRÅ

RØGET EG

WOODSTOCK

WOODSTOCK

NATURLIG EG

NATURLIG EG

UNIVERSAL GREBSFRI
ALULISTE

UNIVERSAL GREBSFRI
LAKERET

UNIVERSAL GREBSFRI
1 LÅGE - til push-open serien

BLÆNDPLADE TIL HØJSKAB
UNIVERSAL GREBSFRI1 LÅGE

UNIVERSAL MED GREB

UNIVERSAL GREBSFRI
TRÆLISTE

GREIGE EG NATURLIG EG NØDDETRÆ

SORT EG

HØJGLANS HVID

HØJGLANS HVID

MAT HVID

MAT ANTRACIT

MAT SORT

MAT TAUPE

MAT GRÅ HØJGLANS ANTRACIT

HØJGLANS ANTRACIT

HØJGLANS ANTRACIT

HØJGLANS ANTRACIT

GREIGE EG GREIGE EG

NATURLIG EG NATURLIG EG

RØGET EG RØGET EGNØDDETRÆ NØDDETRÆ

SORT EG SORT EGHØJGLANS HVID HØJGLANS HVIDMAT HVID MAT HVID

MAT ANTRACIT MAT ANTRACIT

MAT SORT MAT SORTMASSIV EG MASSIV EG

MAT TAUPE MAT TAUPEMAT GRÅ MAT GRÅ

KRIDHVID KRIDHVIDRELIEF GRÅ RELIEF GRÅ

DYB GRÅ DYB GRÅ

KOBBER EG KOBBER EG

KOBBER EG

WOODSTOCK WOODSTOCK

70 x 20 x 1690 mm 
(b x d x h)

BLISS HØJSKABE - oversigt

KRIDHVID

KRIDHVID

RELIEF GRÅ

RELIEF GRÅ

DYB GRÅ

DYB GRÅ

RØGET EG

WOODSTOCK

WOODSTOCK

NATURLIG EG

NATURLIG EG

GREIGE EG NATURLIG EG NØDDETRÆ

SORT EG

HØJGLANS HVID

HØJGLANS HVID

MAT HVID

MAT ANTRACIT

MAT SORT

MAT TAUPE

MAT GRÅ

KOBBER EG

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
1 låge - venstre/højre hængslet

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
1 låge - venstre/højre hængslet

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
1 låge - venstre/højre hængslet

350 x 350 x 1060 mm
(b x d x h)
1 låge - venstre/højre hængslet

UNIVERSAL GREBSFRI
ALULISTE

UNIVERSAL GREBSFRI
LAKERET

UNIVERSAL MED GREB

UNIVERSAL GREBSFRI
TRÆLISTE

BLISS HALVHØJSKABE - oversigt
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Spejl: Rektangulær i sort aluramme inklusiv hylde, 600 x 100 x 800 mm, Mat sort pulverlakeret

SPEJLE OG SPEJLSKABE

Spejle med LED-belysning leveres som standard med en 
sensorkontakt og LED-farve 4200 Kelvin neutralt lys. Som 
et tilvalg kan du vælge spejlvarme, der afhjælper kondens 
på spejlet. Spejlskabe er grå indvendig og har lodrette 
sidepaneler, der fås i samme farve som resten af møblerne. 
Spejlskabet leveres med justerbare glashylder og strømudtag 
med afbryder, der kan placeres efter eget ønske. Lågerne 
leveres også med spejl på indvendig side.

Spejl: 2x runde spejle på aluramme med indirekte LED belysning, ø 700 mm
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Rektangulær på aluramme
Faste og variable mål

Vandret LED belysning og indirekte 
LED øverst og nederst med 

sensorkontakt
Faste og variable mål

Rundt spejl på aluramme med 
indirekte LED 

Ø 700 og 1000 mm
Faste mål

Alle LED belysninger er standard 4200 Kelvin (neutralt 
lys). Ved de variable spejle kan der på forespørgsel 
leveres en varm lys farve på 3000 Kelvin.

Indirekte LED øverst
eller nederst med sensorkontakt 

(vendbart) 
Faste og variable mål

2x vandret LED belysning og 
indirekte LED øverst og nederst 

med sensorkontakt
Faste og variable mål

Spejl i røget glas med matteret top 
og indirekte LED øverst og nederst 

med sensorkontakt
Faste og variable mål

Indirekte LED øverst og nederst 
med sensorkontakt

Faste og variable mål

Rundt spejl på aluramme
Ø 700 og 1000 mm

Faste mål

SPEJLE - oversigt

Rektangulær med sort ramme 
inkl. hylde i mat sort pulverlakeret 

aluminium
Faste mål

42
00

K

30
00

K

Valgfri spejlvarme
Spejlvarme er formonteret i spejlet

Uden belysning Valgfri indirekte LED belysning 
nederst og øverst

Valgfri indirekte LED belysning 
nederst

SPEJLSKAB - SPK 1 - oversigt
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BELYSNING - oversigt

LED 001 - LED belysning
IP44 - 4200 K 

LED 007 - LED belysning
IP44 - 4200 K 

LED 003 - LED belysning
IP44 - 4200 K 

LED 005 - LED belysning
IP44 - 4200 K

LED 006 - LED belysning
IP44 - 4200 K

LED Balk - LED belysning
IP44 - 4200 K 

LED Line mat sort
topmonteret
IP44 - 4200 K

(kan monteres vandret eller 
lodret)

LED Line alu
topmonteret
IP44 - 4200 K

(kan monteres vandret eller 
lodret)

Belysning: LED Line sort (vandret monteret)

BELYSNING

Et Bliss møbel skal ikke kun være smukt, det skal 
også være funktionelt og skabe en god atmosfære 
på badeværelset. Ved at supplere dit spejl eller 
spejlskab med en belysning, gør du din plads omkring 
håndvasken komplet. Al LED belysning udføres i 4200 
Kelvin neutral farve.
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DIMENSIONER
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CARGO enkel venstre
min. 600 - maks. 3000 mm

CARGO midten
min. 600 - maks. 1800 mm

(min. 0 - maks. 1800 mm)

Specifikationer:
• Fra 600 til 3000 mm bred
• 450 mm dyb
• Mål på integreret håndvask: 500 x 280 x 110 mm
• Bordpladens tykkelse: 20 mm
• Fås med 0 eller 1 hanehul
• Ved niche bruger vi en mindste tolerance på -3 mm på begge sider af 

håndvasken

Overflader:
• Blank hvid polystone
• Mat hvid polystone
• Mat hvid onyx / solid surface
• Elfenbenshvid kvarts
• Grå kvarts
• Beton kvarts
• Sort kvarts

Valgfri:
• Bundventilen kan leveres i samme materiale og farve som håndvasken

............... mm............... mm

............... mm ............... mm

600 mm

600 mm

45
0 

m
m

45
0 

m
m

(grunddel)

(grunddel)

95
95

28
0

28
0

500 mm

500 mm

75
75

(min. 0 - maks. 600 mm)

(min. 0 - maks. 600 mm) (min. 0 - maks. 600 mm)

min. 600 - maks. 3000 mm

min. 600 - maks. 1800 mm

CARGO ENKEL VENSTRE
DIMENSIONER

CARGO enkel højre
min. 600 - maks. 3000 mm

CARGO midten
min. 600 - maks. 1800 mm

(min. 0 - mask. 1800 mm)

Specifikationer:
• Fra 600 til 3000 mm bred
• 450 mm dyb
• Mål på integreret håndvask: 500 x 280 x 110 mm
• Bordpladens tykkelse: 20 mm
• Fås med 0 eller 1 hanehul
• Ved niche bruger vi en mindste tolerance på -3 mm på begge sider af 

håndvasken

Overflader:
• Blank hvid polystone
• Mat hvid polystone
• Mat hvid onyx / solid surface
• Elfenbenshvid kvarts
• Grå kvarts
• Beton kvarts
• Sort kvarts

Valgfri:
• Bundventilen kan leveres i samme materiale og farve som håndvasken

............... mm ............... mm

............... mm ............... mm

600 mm

600 mm

45
0 

m
m

45
0 

m
m

(grunddel)

(grunddel)

95

95

28
0

28
0

500 mm

500 mm

75

75

(min. 0 - mask. 600 mm)

(min. 0 - maks. 600 mm) (min. 0 - maks. 600 mm)

min. 600 - maks. 3000 mm

min. 600 - maks. 1800 mm

CARGO ENKEL HØJRE
DIMENSIONER



BLISSBLISS

125124

(grunddel)

centerafstand

1400 mm

810 mm

............... mm............... mm

(min. 0 - maks. 800 mm)(min. 0 - maks. 800 mm)

CARGO dobbelt
min. 1400 - maks. 3000 mm

Specifikationer:
• Fra 1400 mm til 3000 mm bred
• 450 mm dyb
• Mål på integreret håndvask: 500 x 280 x 110 mm
• Bordpladens tykkelse: 20 mm
• Fås med 0 eller 2 hanehuller
• Ved niche bruger vi en mindste tolerance på -3 mm på begge sider af 

håndvasken

Overflader:
• Blank hvid polystone
• Mat hvid polystone
• Mat hvid onyx / solid surface
• Elfenbenshvid kvarts
• Grå kvarts
• Beton kvarts
• Sort kvarts

Valgfri:
• Bundventilen kan leveres i samme materiale og farve som håndvasken

min. 1400 - maks. 3000 mm

45
0 

m
m

Klik-ventil til Cargo håndvaske

Fast ventil til Cargo håndvaske

9595

28
0

28
0

500 mm310 mm500 mm

7575

CARGO DOBBELT
DIMENSIONER

DOGMA bordmonteret håndvask
rektangulær og rund

38
0 

40
0 

35
0 

40
0 

10
5 

11
2 

12
0 

12
0 

10
5 

92
 

12
0 

10
0 

500 600 / 800 / 1000 / 1200

600 / 800 / 1000 / 1200500

380400

400 380

Rektangulær: Rektangulær:Rund:Rund:

Specifikationer:
• Fra 600 til 3000 mm bred
• Bordpladens tykkelse: 20 mm
• 450 mm dyb, mindre dybde på forespørgsel
• Fås med eller uden udskæring til håndvask
• Fås med eller uden hanehul
• Ved niche bruger vi en mindste tolerance på -3 mm på begge sider af 

håndvasken

DOGMA bordplade
med udskæring til DOGMA bordmonteret håndvask

DOGMA bordplade
uden udskæring

............... mm

............... mm

(min. 600 - maks. 3000 mm)

(min. 50 - maks. 3000 mm)

45
0 

m
m

**
45

0 
m

m
**

*Angiv placering af udskæring(er) til bordmonteret håndvask og eventuelle hanehuller når du bestiller
**Mindre end 450mm dybde på forespørgsel

.............. mm*.............. mm* .............. mm*

Overflader:
• Blank hvid polystone
• Mat hvid Polystone
• Mat hvid onyx / solid surface
• Elfenbenshvid kvarts
• Grå kvarts
• Beton kvarts
• Sort kvarts

DOGMA
DIMENSIONER



BLISSBLISS

127126

 
HØJDE: 
 
12 mm

Spazio på møbel: 
Kant standard 100 mm 

Spazio fritmonteret: 
Med Spazio 500   = Kant 130 mm 
Med Spazio 600   = Kant 110 mm
Med Spazio 900   = Kant 130 mm
Med Spazio 1100 = Kant 130 mm
 
Kant 200 mm (specifik størrelse på forespørgsel)

1

1

Q
Q

R
R S

S

T

T

2

2

3

3

3

3

3

28
0

* Afhængig af den integrerede håndvask

28
0

75
500 / 600 / 900 / 1100 *

500 / 600 / 900 / 1100 * 500 / 600 / 900 / 1100 *

75

95

95

33

1

1

2

A B C

2

DIMENSIONER INTEGRERET HÅNDVASK

Integreret håndvask med møbel Integreret håndvask med høj kant 
til møbel

Integreret håndvask med høj kant, 
fritmonteret med beslag

ENKEL INTEGRERET HÅNDVASK:
Valgfri placering, med eller uden hanehul
(500 x 280 x 110 mm) / (600 x 280 x 80 mm)  
(900 x 280 x 110 mm) / (1100 x 280 x 110 mm)

Maks. 5000 mm

Ved A + B: Maks. 450 mm / Ved C: Valgfri

Min. 50 mm

TO INTEGREREDE HÅNDVASKE
(ELLER FLERE):
Valgfri placering, med eller uden hanehul
(500 x 280 x 110 mm) / (600 x 280 x 80 mm)
(900 x 280 x 110 mm) / (1100 x 280 x 110 mm)

Maks. 5000 mm

Ved A + B: Maks. 450 mm / Ved C: Valgfri

Min. 50 mm

MODEL MODEL MODEL

SPAZIO

 300 x 35 mm

 Afhængig af   

 højden på kanten

 Min. 30 mm

 147 x 76 mm

 Afhængig af højden  

 på kanten min. 100 mm

 Min. 30 mm

 140 x 25 mm

 Afhængig af højden  

 på kanten min 150 mm

 Min. 30 mm

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

HANEHUL
Spazio håndvaske kan leveres med eller 
uden hanehul.

UDSKÆRING TIL HÅNDKLÆDEHOLDER
Der kan laves udskæring til håndklæde i fronten eller siden af pladen. Udfyld position 1 og 2.

UDSKÆRING TIL DOBBELT STIKKONTAKT
Der kan laves udskæring til dobbelt stikkontakt med kappe i fronten eller siden af pladen.
Udfyld position 1 og 2.

UDSKÆRING TIL PAPIRHOLDER
Der kan laves udskæring til papirholder i fronten eller siden af pladen. Udfyld position 1 og 2.

BESLAG TIL MODEL C
De fritmonterede Spazio håndvaske er inklusiv 
beslag.

DIMENSIONER SPAZIO INTEGREREDE HÅNDVASKE

28
0 

11
0

80
 

11
0

11
0

28
0 

28
0 

28
0 

500

500 600

900 1100

600

900 1100

SPAZIO 500 x 280 mm SPAZIO 600 x 280 mm

SPAZIO 900 x 280 mm SPAZIO 1100 x 280 mm
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HØJDE: 
 
12 mm
 
Kant standard 100 mm 
 
Andre størrelser på forespørgsel

ENKEL BORDMONTERET HÅNDVASK:

Maks. 5000 mm

Ved A + B: Maks. 450 mm / Ved C: Valgfri

Angiv placering af udskæring til bordmonteret 

håndvask, når du bestiller

Q

1

1

2

3

3

3

3 3

2

R
S

DIMENSIONER - BORDMONTERET HÅNDVASK

Bordmonteret håndvask + 
bordplade til møbel

Bordmonteret håndvask + bordplade 
med høj kant til møbel

Bordmonteret håndvask + bordplade 
med høj kant til vægmontering

TO BORDMONTEREDE HÅNDVASKE 
(ELLER FLERE):
Maks. 5000 mm

Ved A + B: Maks. 450 mm / Ved C: Valgfri

Angiv placering af udskæring til bordmonterede 

håndvaske, når du bestiller

Q

R

S

1

1

2

3

2

3

A B CMODEL MODEL MODEL

FUORI

 300 x 35 mm

 Afhængig af  

 højden på kanten

 Min. 30 mm

 147 x 76 mm

 Afhængig af højden  

 på kanten min. 100 mm

 Min. 30 mm

 140 x 25 mm

 Afhængig af højden  

 på kanten min 150 mm

 Min. 30 mm

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

UDSKÆRING TIL HÅNDKLÆDEHOLDER
Der kan laves udskæring til håndklæde i fronten eller siden af pladen. Udfyld position 1 og 2.

UDSKÆRING TIL DOBBELT STIKKONTAKT
Der kan laves udskæring til dobbelt stikkontakt med kappe i fronten eller siden af pladen.
Udfyld position 1 og 2.

UDSKÆRING TIL PAPIRHOLDER
Der kan laves udskæring til papirholder i fronten eller siden af pladen. Udfyld position 1 og 2.

28
0 

98
68

11
0 

80
 

500/600/900/1100 x 280 mm

500 x 350 mmø380 mmø400 mm

600/800/1000/1200 x 400 mm

HANEHUL
Fuori håndvaske kan leveres med eller uden 
hanehul.

BESLAG TIL MODEL C
De fritmonterede Fuori håndvaske er inklu-
siv beslag.

DIMENSIONER BORDMONTERET HÅNDVASK

38
0 

40
0 

35
0 

40
0 

10
5  

12
0 

12
0 

11
2 

10
5 

92
 

12
0 

10
0 

500

600 / 800 / 1000 / 1200

600 / 800 / 1000 / 1200500 / 900 / 1100

500 / 600 / 900 / 1100

600

500

380400

400 380
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Bliss® er et registreret varemærke tilhørende Sanibell B.V.

COSANI A/S
Trindsøvej 10

8000 Aarhus C

www.cosani.dk
info@cosani.dk

+45 70 23 10 00

Hovedkontor i Holland
Sanibell B.V. 
Ferrarilaan 8 

3261 NC Oud-Beijerland
Holland

www.sanibell.nl
info@sanibell.nl

+31 186 657 347
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