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LOOOX TAILOR - MADE
thuis met LoooX

Leuk, je bent je aan het oriënteren voor een nieuwe bad-

kamer! Wij helpen je graag op weg. Je eigen huis wordt 

steeds vaker een plek waar je kunt ontspannen. Ook het 

badkamerinterieur draagt hieraan bij. Dit is namelijk de 

plek waar je je dag start en eindigt. Welke stijl je ook kiest: 

onze producten zijn puur, met zorg ontwikkeld en uniek. 

Dankzij ons Tailor-Made programma is voor ons niks   

te gek. Elk item kan voor jou op maat én op kleur worden 

gemaakt. Heerlijk, toch! 

Tijd voor een dosis inspiratie. In deze nieuwe bro chure 

gaan we in op alle mogelijkheden op het gebied van 

maatwerk. Enjoy!  



4



6

KIES DE KLEUR DIE PAST 
BIJ JOUW STIJL

HOUT GESCHIKT VOOR 
IN DE BADKAMER?

bekijk ons kleurenpalet jazeker!

Onze producten worden gemaakt van massief eikenhout. Je kunt

kiezen uit vijf verschillende kleuren hout, namelijk: White, Pure, Old grey, Dark 

grey en Black. Kies de uitstraling die het beste bij jou en jouw badkamer 

 interieur past. De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter indicatie van de kleur. 

De afgebeelde kleuren kunnen  afwijken van de werkelijkheid, daarom wordt 

aangeraden om de producten bij een LoooX Tailor-Made Dealer te bekijken.  

Massief eikenhout geeft veel warmte in de badkamer. Het zoeken naar de

beste bescherming van ons eiken is een doorlopend proces. Dankzij de

LoooX Oak Protect, onze bijzondere beschermlaag, zijn onze producten geschikt 

voor plaatsing in de badkamer. De LoooX Oak Protect bestaat uit een

aantal unieke beschermende laklagen die de matte uitstraling van ons hout

intact laten. Met trots kunnen we melden dat hiermee onze eiken badkamer-

meubels tot in de vezels zijn beschermd tegen vocht en vuil.  

Handle with care
Eiken blijft vanzelfsprekend wel een natuur-
product. Ga er daarom altijd zorgvuldig mee 
om en behandel het met liefde. Geef vloei-
stoffen bijvoorbeeld geen kans om eventuele 
schade toe te brengen aan jouw unieke LoooX 
meubel. Goed om te weten: de lak is niet 
glanzend. Hiermee blijft de charme van het 
eikenhout behouden.
 
 
 
 

Onderhoud
De LoooX Wood Maintenance Set is een 
 onderhoudsset voor massief eikenhout. Door 
het eikenhout maandelijks te onderhouden blijft 
het meubel in topconditie. Het onderhoudsmid-
del zorgt voor een extra water afstotende laag. 
Dit maakt de reiniging van eiken nog sneller 
en eenvoudiger. Zo gaat jouw meubel extra 
lang mee. 

Art.nr.: WMS

Dark grey
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Houd je ervan om je spulletjes netjes op te bergen? Dat snappen we wel!  

Gelukkig heeft de Drawer Box niet alleen een mooie uitstraling dankzij het pure 

eiken, ook is het meubel in bezit van voldoende opbergruimte. Open de lades 

en voilà, laat je verbazen door de ruimte! Door te variëren met maatvoeringen 

en kleuren kan het meubel in vele badkamer stijlen, zoals landelijk én modern. 

Hout jij ook zo van eiken?  

DRAWER BOX
hout van eiken
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Deze Drawer BoX Regal heeft een eigenwijze twist. Dit is een ruime eiken  

onderkast die past bij vrijwel ieder badkamer interieur. Dit meubel heeft   

voldoende opbergruimte om alle toiletspullen op te bergen. Door het regaal-

deel kun je jouw interieurstijl laten terugkomen in het meubel. Welke unieke 

items zou jij hier tentoonstellen?  

DRAWER BOX REGAL
opgeruimd staat netjes
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Als je van een modern interieur houdt, dan valt ons Facet meubel zeker bij jou 

in de smaak. De strakke lijnen en geluidloze lades sluiten naadloos aan op 

de rest van jouw badkamer. Hoogwaardig eiken en lades met push-to-open 

voorzien jouw badkamer van extra luxe. Welke kleur kies jij?  

FACET
minimalistisch & subtiel
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Deze U-Frame is net als onze Drawer BoX voorzien van diepe lades. Zo voelt 

jouw badkamer nooit rommelig aan. In jouw badkamer kun je tot rust komen! 

Wist je dat het front (de voorkant) van het meubel uit een geheel bestaat? Je 

ziet dus geen naden. Dit zorgt voor meer eenheid in de badkamer. Tijd om op 

te laden.  

U-FRAME
een tijdloos ontwerp met veel opbergruimte
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Wil je zowel voldoende opbergruimte als een statement maken in de bad-

kamer? Dan is deze Full-Frame iets voor jou. Door het kader is dit meubel prachtig 

te combineren met verschillende kleuren accessoires. Denk bijvoorbeeld aan 

een matte waskom of eiken schappen. Ondanks deze toevoegingen, steelt deze 

Full-Frame de show in jouw badkamer. Hoe zou jij dit meubel combineren?  

FULL-FRAME
een tijdloos ontwerp met een brede lijst
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Eiken meubels moeten vrij in de ruimte hangen? Nee hoor. Onze Base Block 

kun je ook perfect plaatsen in een nis. Door de ruime onderkast kun je met de 

bovenste Shelf een speels effect creeren. Goed om te weten: deze combinatie 

is goed toe te passen bij schuine wanden! Zo maak je optimaal gebruik van de 

ruimte. Met welke accessoires zou jij deze Base Block combineren?  

BASE BLOCK
onlosmakelijk verbonden
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Creëer rust en ruimte met onze klassieker: de Base Shelf. De eiken wastafel-

bladen zijn perfect als je ruimte wilt behouden. Plaats ze op de gehele lengte 

of speels tussen een nis.  Wat  de voorkeur ook heeft: je kunt eindeloos variëren 

in maatvoering en kleur.  

BASE SHELF
rustgevend geheel
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Net als haar grote zus biedt deze Mini Base Shelf rust in de ruimte. In dit geval 

in de toiletruimte. Zo gebruik je de kleine ruimte zo efficiënt mogelijk. Gebruik 

jij ‘m als opberger door accessoires voor gastendoekjes en toiletrol toe te voegen, 

of houd jij meer van industrieel? Combineer ‘m in beide gevallen met een kleine 

opbouw waskom. Tijdloos en stoer.  

MINI BASE SHELF
tijdloos design: zelfs in de toiletruimte
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Waar laat je die handdoeken toch? Opbergruimte komen we in onze badkamer 

nog wel eens tekort. Dat is met deze Cabinet verleden tijd. Een luxe hoge kast, 

volledig afgestyled op de rest van het meubilair. Door het kiezen van dezelfde 

 materialen wordt jouw badkamer een geheel. Die extra handdoeken opber-

gen? Geen enkel probleem.  

CABINET
wat een ruimte
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Stel jouw ideale badkamerspiegel op 

maat samen! Onze LoooX spiegels vind 

je in diverse uitvoeringen. Eigenlijk is alles 

mogelijk. Laat je inspireren.

ACCESSOIRES
maak jouw badkamer compleet

TAFELS
maakt jouw leefruimte compleet

LOFT DEUREN
behoud jouw ruimtegevoel

SPIEGELS
vergroot jouw thuisgevoel
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Drawer BoX Regal 

• Middenstuk optioneel
• Lengte en aantal lades naar
 wens 
• Blum soft-close ladetechniek
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  46 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

Full Block 

• Lengte en aantal lades naar wens 
• Blum soft-close ladetechniek
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  bovenblad 46 cm
  onderkast 40 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

U-Frame 

• Lengte en aantal lades naar wens 
• Blum soft-close ladetechniek
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  46 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

Base Shelf Solo/
Duo 

• Per blad of per set
• Rvs handdoekhouders in  
 geborsteld rvs of mat zwart
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  eiken wastafelblad en rvs
Diepte:  bovenblad 46 cm
  onderblad 41 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

Facet 

• Lengte en aantal lades naar wens 
• Blum soft-close ladetechniek 
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  46 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

Drawer BoX

• Lengte en aantal lades naar wens 
• Blum soft-close ladetechniek
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  46 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

Base Block

• Lengte en aantal lades naar wens 
• Blum soft-close ladetechniek
•  Rvs handdoekhouder in  

geborsteld rvs of mat zwart
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken en rvs
Kleur:  Handdoekhouder mat zwart of  
  geborsteld rvs
Diepte:  bovenblad 46 cm
  onderkast 40 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

Full Frame 

• Lengte en aantal lades naar wens 
• Blum soft-close ladetechniek 
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  46 cm
Extra:   geschikt voor vrijwel iedere 

opbouwwastafel

T A I L O R - M A D E T A I L O R - M A D E

elke maat leverbaar verschillende kleuropties handdoekhouder mogelijkaantal lades aanpasbaar White Pure Dark greyOld grey Black
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Barndoor

• Breedte en hoogte naar wens 
• Softclose geleidesysteem
•  Afwerking deur plankdelen, 

effen of rustiek
•  2 handvaten beschikbaar 

(vraag naar de mogelijkheden)
• Kies een van onze kleuren 

Materiaal:  massief eiken
Dikte:  4 cm 
Kleur systeem: mat zwart poedercoat

Cabinet ( Facet ) 
 
• Breedte, hoogte en diepte naar wens 
• Blum scharnieren, 155 graden te openen 
• Omkeerbaar (rechts- of linksdraaiend) 
•  Verkrijgbaar als regaalkast of middels 

eigen verdeling
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken 
Extra:  L + R toepasbaar  
Diepte:  30 cm
Breedte:  40 cm 
Hoogte:  170 cm

Wall Shelf 

• Lengte naar wens
•  I.c.m. rvs houders of vrije  

ophanging
• Kies een van onze kleuren

Wall Shelf Solo/Duo 
Materiaal:  massief eiken en rvs 
Kleur ophanging: geborsteld rvs of mat zwart 
Diepte:  15 cm
Dikte:  3 cm 

Wall Shelf Free 
Materiaal:  massief eiken
Kleur hout: Old grey, Dark grey of Black 
Diepte:  15 cm
Dikte:  3 of 4 cm

Solo of Duo

Free

T A I L O R - M A D E T A I L O R - M A D E

Mini Base Shelf
• Lengte naar wens
• Uitsparing t.b.v. handdoek mogelijk
•  Exclusief opbouwwastafel(s)
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Diepte:  23 cm 
Hoogte:   7 cm

Ceramic  

• Drie vormen verkrijgbaar

• Tijdloze modellen

Materiaal:  keramiek
Kleur:  wit
Round:  Ø 40 cm 
Square:  41 x 41 cm 
Rectangle: 49 x 40 cm

Stone 

• Gemaakt uit marmer
• Waskommen lopen in hoogte af 

Materiaal:  marmer
Kleur:  zwart
Stone Low: Ø 42 x 13/20 cm
Stone High: Ø 40 x 23/30 cm

Table 

• Lengte en breedte naar wens 
• Kruis- of u-profiel onderstel
•  Afwerking blad plankdelen, 

effen of rustiek
•  Bevestiging poten verzonken 

in blad
• Kies een van onze kleuren

Materiaal blad:  massief eiken 
Materiaal onderstel: staal 
Kleur onderstel:  industrieel (blank) of mat zwarte 

poedercoat
Dikte blad: 4 of 8 cm
Hoogte:  77 cm (tot bovenkant blad) 
Afwerking: plankdelen, rustiek of effen

Stone 
High

Stone 
Low

SquareRectangleRound

Ceramic  Raw
• Ruw afgewerkt keramiek
• Met de hand afgewerkt
• Flinterdunne rand

Materiaal:  keramiek
Kleur: Light grey, Dark grey, Black of Rust
Afmeting: Ø 40 cm x 15 cm  

Ceramic  Terrazzo
• Drie kleuren verkrijgbaar
• Flinterdunne rand

Materiaal:  keramiek
Kleur: Grey, Beige of Black
Afmeting: Ø 40 cm x 15 cm  

Ceramic  Small
• Flinterdunne rand
• Geschikt voor Mini Base Shelf
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  keramiek
Afmeting: Ø 23 cm x 13 cm  

Light grey

Dark grey

Dark grey

Light grey

Rust

Rust

BeigeBlack Grey

Black

Black

Beige Grey Black White

White Pure Dark greyOld grey Blackelke maat leverbaar verschillende kleuropties handdoekhouder mogelijkaantal lades aanpasbaar
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Wens- en vragenlijst

Niche Shelf
• Afmetingen op maat gemaakt
• Leverbaar in 3, 4, 5 of 7 cm dikte
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken

Cover
• Lengte / diepte naar wens
• Kies een van onze kleuren

Materiaal:  massief eiken
Hoogte:   5 cm

Teken hier jouw ...
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1. 

Op maat gemaakt voor jou


