
Wassen



    



    

De weg naar de bron is de moeite waard geweest. Fris water borrelt 

   omhoog uit de steen. Ik schep met mijn handen het koele vocht op 

  en bevochtig daarmee mijn gezicht. Voor een verfrissende 

   natuurbelevenis heb ik mijn eigen bron in de badkamer gemaakt.



In onze badkamer houden we van  

 natuurlijke materialen 
  met hygiënische oppervlakken, die de huid strelen. 

    Onze wastafels zijn van het natuurproduct staal/email. 

   Daaraan zullen wij ook na vele jaren nog plezier beleven - 

          en het milieu ook.



Wastafels van fraai staal/email

Fraai, robuust, met een lange levensduur 

en recyclebaar: natuurlijke grondstoffen 

zoals hoogveredeld titaniumstaal, echt 

glas en water worden in de modernste 

productiemethoden gebruikt om zo het 

BETTEGLASUR® met zijn unieke opper-

vlakte-eigenschappen te creëren. De 

veredeling met het BETTEGLASUR® garan-

deert zowel de hoogste kleurglans als een 

glad, onderhoudsvriendelijk en absoluut 

hygiënisch oppervlak.

Wastafel: BETTEWAVE wandwastafel 

Meubels: BETTEROOM hogekast, 

steunplaat eiken gekalkt, lichtspiegel

Douche: BETTEFLOOR met 

BETTEDOUCHEWAND 

Badkuip: BETTECUBO SILHOUETTE



rechts: BETTEBOWL inbouwwastafel

Meubels: BETTEROOM steunplaat eiken marone, 

kristalspiegel met lichtspiegel

 

 Ik hecht veel waarde aan  hygiëne 
  – daarom moet mijn bad net zo verzorgd zijn als ikzelf. 

  De gelijkmatige emailoppervlakken zien er niet alleen goed uit 

    – ze zijn ook gemakkelijk schoon te maken. 

     Vuil maakt bij mij geen kans. 

De extra veredeling met BETTEGLAZUUR® PLUS stoot vuil af 

en vergemakkelijkt het schoonmaken. De onzichtbare poly-

meerlaag beschermt tegen verontreiniging en kalk. Water-

druppels druipen er simpelweg vanaf.

BETTEGLAZUUR® PLUS voor absolute hygiëne 







 De kolom straalt pure harmonie uit. 

  In het ensemble van mijn badkamer is hij de rots in de branding, 

    een onwrikbare en oprechte persoonlijkheid. 

  Een duidelijke verklaring van perfectie en reinheid – uit een stuk vervaardigd.

Design: Jochen Schmiddem, Berlijn



  

BETTEBOWL MONOLITH 

Douche: BETTEFLOOR met  

BETTEDOUCHEWAND 

 Als een  

exquis 
  kunstwerk  
  – zo geeft de kolom mijn badkamer vorm. 

Uit een stuk

De kolom als vrijstaande blikvanger 

biedt elke badkamer een royale 

uitstraling - zijn heldere lijnenspel 

plaatst de wasplek in het middel-

punt. 







 De schaal  vangt het water op. Als ochtenddauw op een blad. 

  Op het homogene oppervlak druipt het vocht moeiteloos naar het midden. 

    Een steeds terugkerend fenomeen 

      - zowel in de natuur als in mijn badkamer.

Design: Jochen Schmiddem, Berlijn



boven: BETTEBOWL ROND inbouwwastafel

rechts: BETTEBOWL opzetwastafel

Meubels: BETTEROOM steunplaat eiken marone, kristalspiegel met 

twee lichtspiegels, modules met uittrekelementen en schuiflademodule

    Veelzijdig  
   – BETTEBOWL is een allrounder:

  of het nu rond of hoekig is, met aflegvlak of 

  als dubbele wastafel: de vormgevingsmogelijkheden   

     zijn bijna grenzeloos.

Rond en hoekig…

BETTEBOWL – de combinatie van 

kubistisch-hoekige en rond-vloeiende 

elementen zorgt voor een evenwichtige 

vormentaal in de badkamer.





  Individualiteit – wij hebben onze eigen ideeën.

Daarom hebben wij ook precieze voorstellingen van onze badkamer. 

   En omdat wij twee onafhankelijke persoonlijkheden zijn, hebben we ook 

      allebei onze eigen wastafel nodig.



Grote verscheidenheid in vormen en varianten 

voor veel vrijheid in planning en vormgeving

De wastafels van de serie BETTEBOWL zijn lever-

baar als inbouw- en opzetwastafels en als wand-

wastafels. Als ronde of hoekige vorm, met of zonder 

aflegvlak. Naar keuze met wit geëmailleerde of 

verchroomde afvoer.

links: BETTEBOWL dubbele wastafel als opzetwastafel

Meubels: BETTEROOM steunplaat olijf

boven: BETTEBOWL wandwastafel

Douche: BETTEFLOOR met BETTEDOUCHEWAND

 Badkuip: BETTEPOOL OVAAL 



links: BETTEBOWL opzetwastafel 

Meubels: BETTEROOM onderkastmodule

rechts: BETTEBOWL MONOLITH

BETTEBOWL in kleine afmetingen biedt 

fijnste oplossingen voor kleine badkamers 

en gasten-wc‘s. Gereduceerde vormen en 

het briljante oppervlak zorgen voor zijn fraaie 

uitstraling - niet alleen als vrijstaande zuil, 

maar ook in combinatie met de bijbehorende 

onderkast.

Klein en fijn



Voor mijn gasten  

  altijd alleen het beste – en dat begint bij de wastafel.    

     Opdat ze zich van aanvang aan goed voelen.



Voor elke 
   inbouwsituatie 
  de juiste variant –
 zo is er voor iedereen de passende oplossing. 

   Rond of hoekig, als enkele of dubbele wastafel, ingebouwd, 

 opgezet of aan de wand bevestigd. Als kolom of met  

  extra aflegvlak – de mogelijkheden zijn veelzijdig.





Inbouwvarianten

Bevestigd aan de wand of als opzet- resp. in-

bouwwastafel in combinatie met de passende 

steunplaat van echt hout – op die manier kent de 

vormgevingsvrijheid geen grenzen meer.

BETTEBOWL
Design: Jochen Schmiddem, Berlijn

Opzetwastafel

35 x 35 x 8 cm

Inbouwwastafel

35 x 35 x 1 cm

Wandwastafel

35 x 35 x 12,5 cm

Opzetwastafel

50 x 50 x 8 cm

Inbouwwastafel

50 x 50 x 1 cm

Wandwastafel

50 x 50 x 12,5 cm

Opzetwastafel

80 x 50 x 8 cm

Inbouwwastafel

80 x 50 x 1 cm

Wandwastafel

80 x 50 x 12,5 cm 

Opzetwastafel

140 x 50 x 8 cm

Wandwastafel

140 x 50 x 12,5 cm 

Monolith

35 x 35 x 90 cm

50 x 50 x 90 cm

Opzetwastafel

35 x 35 x 8 cm

Inbouwwastafel

35 x 35 x 1 cm

Opzetwastafel

50 x 50 x 8 cm

Inbouwwastafel

50 x 50 x 1 cm

BETTEAQUA
Design: Jochen Schmiddem, Berlijn

met/zonder kraangatbank:

Opzetwastafel

60 x 40 x 8 cm

60 x 47,5 x 8 cm

Inbouwwastafel

60 x 40 x 1 cm

60 x 47,5 x 1 cm

Wandwastafel

60 x 40 x 12,5 cm

60 x 47,5 x 12,5 cm

met/zonder kraangatbank:

Opzetwastafel

80 x 40 x 8 cm

80 x 47,5 x 8 cm

Inbouwwastafel

80 x 40 x 1 cm

80 x 47,5 x 1 cm

Wandwastafel

80 x 40 x 12,5 cm

80 x 47,5 x 12,5 cm

met/zonder kraangatbank:

Opzetwastafel

100 x 40 x 8 cm

100 x 47,5 x 8 cm

Inbouwwastafel

100 x 40 x 1 cm

100 x 47,5 x 1 cm

Wandwastafel

100 x 40 x 12,5 cm

100 x 47,5 x 12,5 cm

met/zonder kraangatbank:

Opzetwastafel

120 x 40 x 8 cm

120 x 47,5 x 8 cm

Inbouwwastafel

120 x 40 x 1 cm

120 x 47,5 x 1 cm

Wandwastafel

120 x 40 x 12,5 cm

120 x 47,5 x 12,5 cm

met/zonder kraangatbank:

Opzetwastafel

140 x 40 x 8 cm

140 x 47,5 x 8 cm

Inbouwwastafel

140 x 40 x 1 cm

140 x 47,5 x 1 cm

Wandwastafel

140 x 40 x 12,5 cm

140 x 47,5 x 12,5 cm



Onze lievelingsarmaturen hebben wij met zorg gekozen 

 en volgens onze voorstellingen laten installeren 

   - want op die manier vormen zij een afspiegeling 

van onze karakters, net als alle andere 

   elementen in onze badkamer.

Armaturenindeling op wens 

Wastafels van Bette zijn naar keuze leverbaar met 

en zonder kraangatboring – voor meer flexibiliteit 

bij het plannen van de badkamer.

Naast de standaardboorgaten kunnen 

armaturen ook heel individueel volgens 

persoonlijke wensen worden aange-

bracht.

BETTEBOORGATEN

BETTEWAVE
Design: Jochen Schmiddem, Berlijn

zonder kraangatbank

Opzetwastafel

80 x 45 x 8 cm

Inbouwwastafel

80 x 45 x 1 cm

Wandwastafel

80 x 45 x 12,5 cm

met kraangatbank

Opzetwastafel

80 x 50 x 8 cm

Inbouwwastafel

80 x 50 x 1 cm

Wandwastafel

80 x 50 x 12,5 cm

zonder kraangatbank

Opzetwastafel

100 x 45 x 8 cm

Inbouwwastafel

100 x 45 x 1 cm

Wandwastafel

100 x 45 x 12,5 cm

met kraangatbank

Opzetwastafel

100 x 50 x 8 cm

Inbouwwastafel

100 x 50 x 1 cm

Wandwastafel

100 x 50 x 12,5 cm





 Water – 

  net als het leven altijd in beweging... 

 Welke vorm het ook aanneemt, het blijft altijd helder, 

    krachtig en royaal – net als mijn wastafel

Design: Jochen Schmiddem, Berlijn





boven: BETTEAQUA opzetwastafel

Meubels: BETTEROOM steunplaat eiken gekalkt,

BETTEROOM kristalspiegel met lichtspiegel

links: BETTEAQUA inbouwwastafel 

Meubels: BETTEROOM steunplaat eiken bruin, 

BETTEROOM module met uittrekelementen en schuiflademodules 

en BETTEROOM kristalspiegel met lichtspiegel

Wij appreciëren heldere vormen, waar een concept 

  achter schuilgaat. Onze wastafels schikken zich op stijlvolle wijze in de steunplaat - 

    en ook spiegels en badmeubels passen zich 

        qua vorm perfect aan de wasplek aan.

BETTEAQUA – Varianten

De BETTEAQUA wastafels zijn leverbaar 

met en zonder kraangatbank: als opzet- 

of inbouwwastafel, of bevestigd aan de 

wand, als enkele en als dubbele wastafel.





Veelzijdige mogelijkheden

Wastafels van Bette bieden veel vormgevingsmoge-

lijkheden. Ze kunnen als hoogtepunt aan de wand 

gemonteerd zijn of met een steunplaat worden 

gecombineerd. Een grote verscheidenheid aan af-

metingen en meer dan 1000 sanitairkleuren openen 

nieuwe werelden in de badkamerinrichting.

Deel van het geheel 
  of afzonderlijke blikvanger - waar moet ik voor kiezen? 

 Harmonieus ensemble of hoogtepunt? 

     Het liefst alle twee!

geheel links: BETTEAQUA als dubbele wastafel

Meubels: BETTEROOM steunplaat eiken marone, 

schuiflademodules

Douche: BETTEFLOOR met BETTEDOUCHEWAND

links: BETTEAQUA wandwastafel





 

 Ik word omspoeld door een zachte golf.
    Het water prikkelt op de huid en liefkoost mijn handen. 

      Zacht en soepel.

Design: Jochen Schmiddem, Berlin





Wij starten  vol elan de dag en laten ons op een golf 

  van energie naar nieuwe daden dragen. Aan het einde van de dag 

    komt de golf bedaard tot stilstand 

       – een perfecte afsluiting. 

BETTEWAVE – fraai vormgegeven 

allrounder

De wastafels uit de serie  BETTEWAVE overtuigen door 

het contrast tussen hoekig profiel en zachte vorm-

geving. De geïntegreerde overloop maakt variabele 

toepassingsmogelijkheden mogelijk. 

Het royale aflegvlak zorgt voor veel comfort - vorm en 

functie in een harmonieuze combinatie.

links: BETTEWAVE wandwastafel met 

BETTEROOM lichtspiegel



Sanitairkleuren - en meer ...

Kleur is een belangrijk vormgevingsmiddel in het gehele 

huis, dus ook in de badkamer. Voor de individuele vorm-

geving zijn de BETTEWASTAFELS leverbaar in de fraaie 

mattinten van de kleurenwereld BETTEFLOOR, alsmede in 

vele sanitairkleuren.

Vele fraaie kleuren voor de badkamer 

   – zij geven de ruimte vorm, creëren stemmingen en bieden 

 mij de mogelijkheid om mijn persoonlijkheid tot uitdrukking te brengen.

boven: BETTEWAVE opzetwastafel

Meubels: BETTEROOM steunplaat eiken bruin 





Ruimtewonder...
  ...niet opgeruimde badkamer? Nee dankjewel! 

 Wij bergen onze benodigdheden overzichtelijk op 

     in onze praktische badmeubels.



Gemaakt voor het dagelijkse gebruik 

van veeleisende badkamergebruikers

De BETTEROOM badmeubels voldoen aan de 

hoogste eisen. Het modulaire systeem wordt 

gekenmerkt door hoogwaardige elementen – 

zoals steunplaten, in verstek verwerkte uittreke-

lementen, hoge kasten en legplanken van echt 

glas. De perfecte aanvulling voor een individuele 

wasplekvormgeving en een volmaakt uiterlijk. 

links: BETTEBOWL dubbele wastafel 

Meubels: BETTEROOM steunplaat olijf, 

module met uittrekelementen

Douche: BETTEFLOOR met BETTEDOUCHEWAND 

Badkuip: BETTESPA



Vrije combinatie – en zoveel flexibiliteit! Met de veel-

zijdige varianten in wastafels, spiegels, steunplaten 

en kastmodules van BETTEROOM staat niets de 

inrichting van een droombadkamer meer in de weg. 

Elegante lichtspiegels plaatsen de wasplek voor het 

juiste voetlicht. Als alternatief of als aanvulling kan er 

worden gekozen uit de kristalspiegels.

De steunbladen met fineer van echt hout bieden onze 

opzet- en inbouwwastafels een uitmuntende onder-

grond. Het natuurlijke oppervlak in uiteenlopende 

uitstralingen onderstreept de sterke materiaaleigen-

schappen van de staal/email-wastafels.

BETTEROOM biedt veel opbergruimte. In de 

stabiele schuifladenmodule, de royale onder-

kast of de elegante hoge kast is alles veilig 

opgeborgen en altijd onder handbereik. De in 

witte hoogglans gelakte elementen schikken 

zich perfect in elke badkamer. 

De wastafel in de gasten-wc wordt door de 

oplossing met lamp perfect in de spotlights 

geplaatst.

BETTEROOM

BETTEROOM meubelmodules



Onderkast gasten-wc optioneel 

met geïntegreerde lamp
Uittrekelement

Hogekast

Schuifladen

Spiegeloppervlak max. 260 cm

Lichtspiegel 80 cm

vrij plaatsbaar

eiken marone

eiken bruin eiken gekalkt olijf makassar

Steunplaat max. 260 cm





www.bette.de

  Voor een verfrissend  wasplezier 
  – meer informatie is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar of installateur. 

     Maak kennis met ons complete assortiment 

   baden – douchen – wassen op onze website



www.bette.de

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1 
D-33129 Delbrück
Tel.: +49 5250 511-0 
Fax: +49 5250 511-130
info@bette.de 
www.bette.de

België:
Gils & Gils b.v.b.a. s.p.r.l.
Sterrenborgstraat 11
B-2140 Antwerpen
Tel.: 03 235 63 66 ou 235 25 21
Fax: 03 235 79 99
admin@gilsandgils.be
www.gilsandgils.be

Nederland:
Bette GmbH & Co. KG NL
Venkelbaan 24
2908 KE Capelle a/d Ijssel
Tel.: 010-4423344
Fax: 010-2847889
info@bette.nl
www.bette.nl

Onze artikelen worden uitsluitend via de 
sanitairgroothandel geleverd.

Concept, vormgeving, tekst:
gambit marketing & communication GmbH, Dortmund.
Fotografie: Studio Casa, Münster; www.fotolia.de
Lithografie: Divis, Hagen.
Complete productie: Kunst- und Werbedruck, Bad Oeynhausen.

Het volledige assortiment baden – douchen – wassen 
vindt u in onze catalogus en op www.bette.nl.

Copyright:
Alle beeld- en merkrechten voorbehouden.
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