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Vejl. priser inkl. moms
Der tages forbehold for tryk-/tastefejl og udsolgte varer.
*Cassøe specialbestilles pr. ordre og tages derfor ikke retur.
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Vaskeskabe
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Det perfekte badeværelsesmøbel er et, der får et lille rum til at føles større. Havnefronten serien er væghængt, så 
det giver denne flydende fornemmelse, og optager mindre plads. Designet af Havnefronten serien fokuseret om-
kring de enkle linjer, der giver selv et lille badeværelse et stilrent præg. Havnefronten er en samlet badeværelses-
pakke, der indeholder vaskeskab, vask og spejl. Serien fås i én størrelse, og i tre overflader: Hvid, Eg og Wengé.

HAVNEFRONTEN  

Skab
Bredde: 45 cm
Højde: 60 cm
Dybde: 25 cm

Vask
Bredde: 45 cm
Højde: 6cm
Dybde: 27,5 cm

Spejl
Bredde: 45 cm
Højde: 60 cm
Dybde: 2 cm

Pris pr. sæt

kr. 2.798,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Vores Bellahøj vaskeskab er inspireret af de kasselignende opbygninger og det nationale svømmestadion i Køben-
havns Bellahøj-kvarter. Stringente linjer kombineret med rene organiske former og muligheden for at personliggøre 
opsætningen med den valgfri sidehylde i træfinér gør vores Bellahøj skab til en ideel skabskombination til de mindre 
badeværelser og toiletter, hvor opbevaringsmuligheder og stilisme er nøgleord. Bellahøj fås i en mat grå lakering, 
og sidehylden er i lys træfinér

BELLAHØJ

Skab & Vask
Bredde: 43 cm
Højde: 47 cm
Dybde: 44,5 cm

Sidehylde (sælges særskilt)
Bredde: 21,5 cm
Højde: 43 cm
Dybde: 43 cm

Pris pr. skabssæt

kr. 4.498,00
Pris pr. sidehylde

kr. 1.498,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Vores Bispebjerg vaskeskab er inspireret af Københavns Nordvest-kvarter og den måde klassisk boligbyggeri fra 
1930 ’erne kombineres med nybyg og naturen omkring Bispebjerg Kirkegård, Utterslev Mose og Grundtvigs Kirke 
på toppen af Bispebjerg Bakke. De stringente linjer videreføres og kombineres med en topplaceret porcelænsvask, 
der trækker reference tilbage til de gamle skolevaske med deres organiske, næsten klassisk romantiske formsprog
Desuden kan der tilkøbes ben til vaskeskabet, som tilføjer et naturligt touch og semi industrielle linjer der løfter 
møblet til et helt andet niveau. Bispebjerg fås i en mat grå lakering, og de valgfri ben er i lys træfinér.

BISPEBJERG

Skab & Vask
Bredde: 86 cm
Højde: 57 cm
Dybde: 44,5 cm

Ben (sælges særskilt)
Bredde: 85 cm
Højde: 40 cm
Dybde: 42 cm

Pris pr. skabssæt

kr. 5.498,00
Pris pr. bensæt

kr. 1.498,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Inspireret af de grå industrielle bygninger og de sporadisk plantede træer i området omkring Kødbyen og Halmtor-
vet i København, introducerer vi møbelserien Halmtorvet Halmtorvet består af et lakeret træstel og en hvid porce-
lænsvask i et industrielt look, der bringer minder om gamle slagterhaller og trækker træde tilbage til en svunden tid, 
hvor håndværksmæssige detaljer var hovedfokus i dansk design Halmtorvet er en luftig møbelløsning, som inklu-
derer en hylde til opbevaring af f eks håndklæder eller lækre produkter, eller måske giver plads til en grønt plante, 
der kan bringe frisk luft ud på badeværelset. Halmtorvet fås i enten mat grå lakering eller i lys træfinér i to størrelser.

HALMTORVET

Lille
Bredde: 40 cm
Højde: 91 cm
Dybde: 40 cm

Stor
Bredde: 60 cm
Højde: 91 cm
Dybde: 42,5 cm

Pris pr. skabssæt

kr. 3.698,00
Pris pr. skabssæt

kr. 4.698,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.



12EN
G

H
AV

E 
C

EM
EN

T



13

Området omkring Enghave plads i København er sammensat af et utal af varierede bygninger og gamle træer Se-
nest med et større betonbyggeri i form af den nye metrostation Designet bag vores møbelserie Enghave trækker på 
de patinerede overflader i området, og kombinerer dem med en massiv skolevask lignende hvid porcelænsoverfla-
de, der gør rengøring nem Både drivtømmer og betonoverfladen tilføjer et strejf af råhed til dit badeværelse og vil 
gøre sig godt både til mørkere industrielle fliser, men bestemt også til helt klassiske hvide vægge, hvor det kan med-
virke til lidt ekstra spil og taktilitet i rummet. Enghave serien fås i enten beton eller drivtømmerlook i to størrelser.

ENGHAVE

Lille
Bredde: 38 cm
Højde: 74 cm
Dybde: 38 cm

Stor
Bredde: 60 cm
Højde: 75,5 cm
Dybde: 42,5 cm

Pris pr. skabssæt

kr. 2.498,00
Pris pr. skabssæt

kr. 3.498,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.



14

Kayah
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Vores Natura konsol er italiensk produceret i massivt genbrugs-teaktræ og kommer færdigsamlet uden brug af skru-
er eller søm. Den fås i tre forskellige størrelser, hvoraf to af dem også fås sortlakeret. Toppladen er delvist kurvet 
og passer perfekt til vores porcelænsvaske i skåleform, vores håndlavede vaske i glaseret porcelæn eller vores 
håndhuggede naturstensvaske. Med Natura konsollen er mulighederne nærmest uendelige for at bibringe dit ba-
deværelse eller toilet en naturlig taktilitet, der patinerer med ynde. Der er fin opbevaringsplads i form af indbyggede 
hylder og håndklædekroge.

NATURA

Bredde: 54,5 cm
Højde: 81 cm
Dybde: 41,5 cm

Teak pr. stk.

kr. 3.398,00
Sort. pr. stk.

kr. 3.798,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Vores Natura konsol er italiensk produceret i massivt genbrugs-teaktræ og kommer færdigsamlet uden brug af skru-
er eller søm. Den fås i tre forskellige størrelser, hvoraf to af dem også fås sortlakeret. Toppladen er delvist kurvet 
og passer perfekt til vores porcelænsvaske i skåleform, vores håndlavede vaske i glaseret porcelæn eller vores 
håndhuggede naturstensvaske. Med Natura konsollen er mulighederne nærmest uendelige for at bibringe dit ba-
deværelse eller toilet en naturlig taktilitet, der patinerer med ynde. Der er fin opbevaringsplads i form af indbyggede 
hylder og håndklædekroge.

NATURA XL

Bredde: 87 cm
Højde: 81 cm
Dybde: 50 cm

Teak pr. stk.

kr. 5.798,00
Sort. pr. stk.

kr. 5.998,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Vores Natura konsol er italiensk produceret i massivt genbrugs-teaktræ og kommer færdigsamlet uden brug af skru-
er eller søm. Den fås i tre forskellige størrelser, hvoraf to af dem også fås sortlakeret. Toppladen er delvist kurvet 
og passer perfekt til vores porcelænsvaske i skåleform, vores håndlavede vaske i glaseret porcelæn eller vores 
håndhuggede naturstensvaske. Med Natura konsollen er mulighederne nærmest uendelige for at bibringe dit ba-
deværelse eller toilet en naturlig taktilitet, der patinerer med ynde. Der er fin opbevaringsplads i form af indbyggede 
hylder og håndklædekroge.

NATURA XXL

Bredde: 87 cm
Højde: 81 cm
Dybde: 50 cm

Teak pr. stk.

kr. 10.998,00

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Vaske
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Disse vaske er håndmalede, og tåler ikke syre. Det anbefales at bruge neutrale rengøringsmidler. Det frarådes at 
bruge rengøringsmilder eller -produkter med slibeeffekt, da dette kan ridse eller ødelægge overfladen. Vasken bør 
altid tørres af efter brug.

HÅNDMALEDE VASKE

Nilen Lys
kr. 4.998,00

Nilen Kobber
kr. 5.498,00

Nilen Terrazzo Grey
kr. 3.498,00

Nilen Mørk
kr. 4.998,00

Nilen Oxid
kr. 5.498,00

Nilen Terrazzo Black
kr. 3.498,00

Nilen Sort
kr. 4.498,00

Nilen Rust
kr. 4.998,00

Nilen Terrazzo Mix
kr. 3.498,00

Nilen Terrazzo Colour
kr. 3.498,00

Amur Blå
kr. 3.398,00
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Disse vaske er håndlavede, og tåler ikke syre eller længerevarende kontakt med farvende produkter. Det anbefales 
at bruge neutrale rengøringsmidler. Det frarådes at bruge rengøringsmilder eller -produkter med slibeeffekt, da 
dette kan ridse eller ødelægge overfladen. Vasken bør altid tørres af efter brug.

HÅNDLAVEDE VASKE

Tagus Lys
kr. 4.798,00

Tagus Mørk
kr. 4.798,00

Tagus Terra
kr. 4.798,00
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Disse vaske er i støbejern, og tåler ikke syre. Vaskene er forbehandlet for at modvirke rust. Det anbefales at bruge 
neutrale rengøringsmidler. Det frarådes at bruge rengøringsmilder eller -produkter med slibeeffekt, da dette kan 
ridse eller ødelægge overfladen. Vasken bør altid tørres af efter brug.

STØBEJERNSVASKE

Nilen Jern
kr. 3.498,00

Terek
kr. 3.498,00
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Dette er et kompositprodukt, der ikke tåler længerevarende kontakt med farvende produkter, eller stærk syre. En 
svag opløsning baseret på citronsyre eller eddike, kan benyttes til afkalkning. Vasken bør altid tørres af efter brug.

KOMPOSITVASKE

Rhône Hvid
kr. 2.998,00

Rhône Grå
kr. 2.998,00

Rhône Sort
kr. 2.998,00
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Dette er et kompositprodukt, der ikke tåler længerevarende kontakt med farvende produkter, eller stærk syre. Ved 
genstridige pletter kan der løst vådslibes med vådsandpapir i korn 320. Vasken bør altid tørres af efter brug.

SOLID SURFACE

Glomma
kr. 4.998,00
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Kama 
43,5x29x10

kr. 1.098,00

Zenne 90
90x42x13,5

kr. 2.698,00

Oka
41x41x14,5

kr. 1.398,00

Dnepr
34,5x30,6x12,5

kr. 998,00

Loire
58,8x42,2x13,8
kr. 1.698,00

Lena
Ø23

kr. 898,00

Lena
Ø40 

kr. 1.298,00

Zenne 60
60x42x13,5 

kr. 1.698,00

Volga
41x41x14

kr. 1.498,00

Rhinen
40x26x11

kr. 998,00

Tiberen
50x40x11,5

kr. 2.198,00

Mosel
39x39x12,5 

kr. 1.098,00

Porcelænsvaske kan rengøres som de fleste keramiske overflader. Dog frarådes det altid at bruge stærk syre, og 
rengøringsprodukter med slibemidler.

PORCELÆNSVASKE

Armaturer og lamper medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.
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Disse vaske er i natursten, og kræver særlige hensyn ifm. rengøring og vedligehold. 
Se særlig vejledning på næste side.

NATURSTENSVASKE

Everglades Rund
kr. 2.900,00

Canyon Sort
kr. 1.900,00

Smoky Mountain Kampesten
kr. 2.200,00

Zion
kr. 4.800,00

Yellowstone
kr. 2.900,00

Glacier
kr. 3.500,00

Everglades
kr. 3.500,00

Yosemite Træfossil
kr. 3.500,00

Kenai Rund
kr. 2.200,00

Kenai Cylinder
kr. 1.900,00

Bemærk, at da disse er produceret af natursten er udseende og størrelser kun vejledende.
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NATURSTENSVASKE
Naturstene karakteriseres ved varierende årer, farver og nuancer i overfladen, samt mikrosprækker og huller. Disse er ikke defekter, men en del af na-
turligheden og looket. Det helt ensartede, perfekte look er kun muligt at opnå ved fremstilling af resin eller keramiske produkter i industrielle processer.

Rengøring
Vi anbefaler at behandle dit naturstensprodukt både inden brug og løbende efter behov med enten FILA MP90 ECO XTREME eller Wet Seal. Vi anbe-
faler FILA CLEANER PRO til daglig rengøring.

Løbende vedligeholdelse
Vi anbefaler at behandle dit naturstensprodukt både inden brug og løbende efter behov med enten FILA MP90 ECO XTREME eller Wet Seal. Vi anbe-
faler FILA CLEANER PRO til daglig rengøring.

MP 90 ECO EXTREME
Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel, slitage, samt vind og vejr uden-
dørs. Det skal forventes, at der på udvendige overflader skal påføres oftere end indendørs. Ekstreme vejrforhold, strenge rengøringsmetoder, samt 
anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende højalkaliske produkter eller opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden. Den forventede holdbarhed 
er op til 15 år.

• Produktet må ikke komme i kontakt med materialer eller overflader, til hvilke produktet ikke anbefales
• Produktet kan gøre nogle overflader mørkere eller lysere i farven. 
• Produktet kan ikke forhindre overfladeslitage eller ætsning fra syrer eller basiske kemikalier

Fremgangsmåde
Læs hele etiketten omhyggeligt før brug

PRØV FØRST AT PÅFØRE PRODUKTET PÅ ET LILLE OMRÅDE, og lad det virke i 24 timer for at konstatere at det ønskede resultat opnås.

Overfladen skal være ren, tør og alle rester af tidligere forseglingsprodukter og hinder/slør skal være fjernet.
Påfør overfladen ca. 2 lag af produktet ved hjælp af svamp, malepude, bomuldsklud eller sprøjteapparat. Et lag vil ofte være nok til de mindst porøse 
overflader.

Indenfor 5 til 10 minutter efter påføring, poleres overfladen fri for eventuelle rester ved hjælp af en fnugfri bomuldsklud.

Sørg for at der ikke efterlades rester eller samlinger af forseglingsproduktet på overfladen.

Wet Seal
Holdbarheden af det imprægnerede område varierer og er afhængig af bla. stentype, rengøringsmetode- og middel, slitage, samt vind og vejr uden-
dørs. Det skal forventes, at der på udvendige overflader skal påføres oftere end indendørs. Ekstreme vejrforhold, strenge rengøringsmetoder, samt 
anvendelse af rengøringsprodukter indeholdende opløsningsmiddel vil påvirke holdbarheden.

• Den forventede holdbarhed indendørs er op til ca. 5-6 år
• Den forventede holdbarhed udendørs er op til ca. 2-4 år
• Produktet må IKKE komme i kontakt med overflader, som produktet ikke anbefales til.
• Vi anbefaler ikke at WET SEAL kombineres med andre og lignende produkter.
• Gulvoverflader skal holdes rene og tørre for at mindske risikoen for glide- og faldulykker.
• Grovere vaskemetoder vil have indflydelse på den forventede holdbarhed.

Fremgangsmåde
Læs hele vejledningen omhyggeligt før brug.

• Afprøv altid produktets egnethed på et lille diskret område, i henhold til brugsvejledningen og lad det virke i ca. 24 timer, for at konstatere om det 
ønskede resultat opnås. Når først produktet er påført, kan stenens oprindelige udseende ikke genoprettes.

• Vigtigt at overfladen inden påføring er helt ren, tør og fri for tidligere eller eksisterende produkter.
• Afdæk altid omkringliggende områder, som kan være modtagelige eller overfølsomme overfor WET SEAL.
• Omrystes før brug. Produktet påføres ved hjælp af en hvid bomuldsklud, svamp eller malepude i et jævnt lag og produktet arbejdes godt ned i 

stenen.
• Nogle stentyper vil i tørretiden få produktet til at perle på overfladen. Sker dette skal det overskydende WET SEAL tørres af efter ca. 15-25 minut-

ter. Overskydende WET SEAL kan på nogle stentyper fjernes i op til 30 minutter efter påføring.
• Overfladen skal være minimum 10° C under påføring. Undgå gulvvarme under påføring og i tørretiden, og direkte sollys især for eksterne værker.
• Nogle stentyper vil kræve flere lag WET SEAL for at opnå den dybe farve.
• Test at stenen er imprægneret korrekt efter endt tørretid, ved at drypper vand på overfladen. Perler det og kan boblen skubbes rundt, er stenen 

imprægneret korrekt. Absorberer stenene vandet, imprægneres igen.
• Risiko for selvantændelse af brugte klude. Efter endt brug, lægges påføringsklude derfor i en brandsikret

Fila Cleaner Pro
kan anbefales som rengøringsmiddel til alle typer sten – både som almindelig rengøringsmiddel, men også til lidt dybere rens.

Fremgangsmåde
• Almindelig forefaldende rengøring foretages med FILA Cleaner blandet med varmt vand i forholdet 1:200 (1 kapsel til en 5-6 ltr vand)
• Skal der skures lidt mere grundigt, kan vi anbefale at bruge FILA Cleaner PRO i forholdet 1:20.
• Det varme vand er med til at ”aktivere” produktet, og der skal som regel en skure-funktion til med en hvid skuresvamp (padmaster) for at få et - 

godt resultat. Det er altid vigtigt at sikre at det foregår med en svamp der ikke ridser overfladen.
• Skyl efter med rigeligt vand, og aftør evt. overfladen efterfølgende.

Vedligehold af naturstensvaske



36

Cassøe
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Minimalistisk stilsikker hvid front. I slidstærke hvide 
folieoverflader med elegant, integreret greb

HUSK at tilkøbe vask på side 47.

FRONT

Tilbehør medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.

Bredde: 60 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

kr. 3.795,00
F49BMU60

Bredde: 80 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 120 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 40 cm
Højde: 172,8 cm
Dybde: 32 cm

kr. 4.095,00 kr. 4.895,00 kr. 4.395,00
F49BMU80 F49BMU120

F49H402H (højrehængslet)
F49H402V (venstrehængslet)

Bredde: 100 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

kr. 4.395,00
F49BMU100

1

1

2

2

F49H401H (højrehængslet)
F49H401V (venstrehængslet)

kr. 2.595,00
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Elegant og tidløst design i en lækker, lakeret overfla-
de. Findes både i højglans og mat lak.

HUSK at tilkøbe vask på side 47.

LIGHT

Tilbehør medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.

Bredde: 60 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

kr. 5.195,00 kr. 5.695,00

kr. 6.295,00 kr. 6.795,00

kr. 5.995,00 kr. 6.595,00

kr. 7.295,00

Mat: F95BMU60 Mat: F95BMU100

Mat: F95BMU80 Mat: F95BMU120

Blank: F93BMU60 Blank: F93BMU100

Blank: F93BMU80

Bredde: 80 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 120 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 40 cm
Højde: 172,8 cm
Dybde: 32 cm

kr. 6.495,00

kr. 8.695,00

Mat: F95H402H (højrehængslet)
Mat: F95H402V (venstrehængslet)

Blank: F93H402H (højrehængslet)
Blank: F93H420V (venstrehængslet)

Bredde: 100 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

1

1

2

2

2

Mat: F95H401H (højrehængslet)
Mat: F84H401V (venstrehængslet)

kr. 4.395,00
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SOFT

Det enkle look, der forener en rengøringsvenlig og fedtfringerfri folieoverflade med et delvist integreret sort oxide-
ret metalgreb. Findes Både i Sort og Grå. HUSK at tilkøbe vask på side 47.

Tilbehør medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.

Bredde: 60 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

kr. 6.845,00 kr. 7.645,00

kr. 7.125,00 kr. 8.295,00

Mat Grå: F50BMU60
Mat Sort: F51BMU60

Mat Grå: F50BMU100
Mat Sort: F51BMU100

Mat Grå: F50BMU80
Mat Sort: F51BMU80

Mat Grå: F50BMU80
Mat Sort: F51BMU80

Bredde: 80 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 120 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 40 cm
Højde: 172,8 cm
Dybde: 32 cm

kr. 6.495,00

kr. 8.695,00

Mat: F95H402H (højrehængslet)
Mat: F95H402V (venstrehængslet)

Blank: F93H402H (højrehængslet)
Blank: F93H420V (venstrehængslet)

Bredde: 100 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

1

1

2

2

2

Mat: F95H401H (højrehængslet)
Mat: F84H401V (venstrehængslet)

kr. 4.395,00
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Klassisk elegance i et formfuldendt design. Udførelsen 
imassive egetræsstave forener funktionalitet med mø-
belkunst. 
Serien findes i hvidpigmenteret og sortbejdset eg.

HUSK at tilkøbe vask på side 47.

CLASS

Tilbehør medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.

Bredde: 60 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 80 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

Bredde: 100 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 43 cm

kr. 9.995,00 kr. 11.495,00

kr. 12.495,00

Hvidpigmenteret eg: F58BMU60
Sortbejdset eg: F57BMU60

Hvidpigmenteret eg: F58BMU80
Sortbejdset eg: F57BMU80

Hvidpigmenteret eg: F58BMU100
Sortbejdset eg: F57BMU100
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Tilbehør medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.

Når kun det bedste er godt nok. Stolte snedkertraditio-
ner udført til perfektion. Fingertappede skuffer i massivt,
olieret egetræ.

HUSK at tilkøbe vask på side 47.

SOLID

Bredde: 60 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 45,5 cm

Bredde: 80 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 45,5 cm

Bredde: 100 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 45,5 cm

kr. 17.995,00 kr. 20.995,00

kr. 24.195,00

F70BMU60 F70BMU80

F70BMU100

kr. 26.995,00
F70BMU120

Bredde: 120 cm
Højde: 57,6 cm
Dybde: 45,5 cm
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Udvalget af vaske tilhørende Cassøes badmøbler består af porcelæn samt helstøbte bordplader med integreret 
vask i henholdsvis mat hvid samt sort granit.

VASKE TIL CASSØE SKABE

Tilbehør medfølger ikke med mindre andet er specifikt udtrykt. Der tages forbehold for udsolgte varer og ændringer i leverancer og priser.

Porcelænsbordplade m. integreret vask
Hvid // D: 46,5 cm

Helstøbt bordplade m. integreret vask
Mat hvid // D: 46,5 cm

Helstøbt bordplade m. integreret vask
Sort granit // D: 46,5 cm

POR60 // B: 61 cm // 1.095,-
POR80 // B: 81 cm // 1.595,-
POR100 // B: 101 cm // 2.095,-
POR120 // B: 121 cm // 2.695,-

SM600MH // B: 61 cm // 2.395,-
SM800MH // B: 81 cm // 2.795,-
SM1000MH // B: 101 cm // 3.095,-
SM1200MH // B: 121 cm // 3.295,-

SM600S // B: 61 cm // 3.295,-
SM800S// B: 81 cm // 3.495,-
SM1000S // B: 101 cm // 3.895,-
SM1200S // B: 121 cm // 4.095,-


