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Others have seen what is and asked why.
I have seen what could be and asked why not.
Pablo Picasso
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1 SOEPELE, SOFT-CLOSE LADES
1

2

- een massief houten lade-indeling type 1 is standaard voorzien in de lade
onder elke waskom
- vederlichte en volledig uittrekbare lade + geruisloze sluiting (Blumotion)
- hoge maximale belasting van elke lade tot maar liefst 40kg

2 COMBIBOX
- stopcontact/dubbele USB-lader geïntegreerd binnenin de standaard
spiegelkasten (rechts onder) – (op aanvraag: dubbel stopcontact)

3 AQUASTOP
- kantenverlijming op basis van tweecomponenten polyurethaanlijm met
excellente warmte- en waterbestendigheid

3

4

4 LEDLUIFEL
- prachtige energiezuinige ledluifel met hoge lichtopbrengst (14,4W/lm) over
de volle breedte van het meubel

5 STIJLVOLLE STANDAARD SPIEGELKAST

5

- dubbelzijdige spiegeldeuren in triptiek
- gezandstraalde grijprand
- 2 glazen leggers achter elke spiegeldeur
- binnen- en buitenzijde in de kleur van het meubel
- IR-schakelaar voor het met wuifbediening aan- en uitschakelen van de
verlichting
- geluidloze demping in de scharnieren
- onzichtbare ophanging

4
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OPTIES
1 LADE INDELING
- extra massief houten lade-indeling (zie ook p. 72)

1

2

2

2 LED-VERLICHTING
- deze kan optioneel voorzien worden in greeplijsten, onder spiegel- en
hangkast, in de kast,… (zie ook p. 72)

3 EXTRA BINNENLADES
- grotere opbergmogelijkheden kunnen gecreëerd worden door extra
binnenlades te voorzien in de onderkasten

3

4

4 SMART SOLUTIONS
- integratie van soundbar (zie p. 61)
- bijna onzichtbaar geïntegreerde kranen onder de spiegel of de spiegelkast
(Water Mirror – zie p. 16, 17, 47-49, 52-55, 66 en 67)
- perfect zicht op de achterzijde van je hoofd, nek en rug
(ME2 Mirror – zie p. 62)
- maak van uw badkamer een comfortabele lounge (Smart Mirror: multisource geluidsinstallatie, draadloze bewegingssensor, spiegelverwarming,
sfeerverlichting, klok, temperatuurscontrole – zie p. 64)

5
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QUADRO

QUADRO M1 | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren
met gezandstraalde grijprand, met geïntegreerd stopcontact/dubbele
USB-lader, 2 glazen leggers achter elke spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar.
Onderkast <hoogte 560 mm> met 2 lades en 2 binnenlades met massief houten
lade-indeling. Breedte badmeubel: 1600 mm. Wastafel: mineraalmarmer M1
met 2 waskommen. Kleur: Eik Nero.
6

QUADRO
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QUADRO FARM M1 | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren met gezandstraalde
grijprand, met geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader, 2 glazen leggers achter elke
spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar. Onderkast <hoogte 560 mm> met lade en binnenlade met
massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 1200 mm. Wastafel: mineraalmarmer M1
met 1 waskom. Kleur: Wilson Eik.

QUADRO M1
QUADRO (FARM)

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

543
mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

MINERAALMARMER | TOPSOLID M1

80
mm

Op aanvraag: zonder kraangaten
Meer foto’s: www.alke.be
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QUADRO M2 | Standaard spiegelpaneel met geïntegreerde IR-schakelaar, met ledluifel + optie indirecte ledverlichting onderaan de spiegel.
Onderkast <hoogte 427 mm> met 2 lades (optioneel verkrijgbaar met 2 binnenlades) en optie ledverlichting in de greeplijst.
Breedte badmeubel: 1600 mm. Wastafel: mineraalmarmer M2 met 2 waskommen. Hoge kast met 2 draaideuren. Kleur: Wilson Eik.
8

QUADRO
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A Zo handig het functionele witte
licht is voor het aanbrengen van
make-up of voor een scheerbeurt,
zo relaxerend is de optioneel
verkrijgbare integratie van indirecte
ledverlichting in de greeplijst van
de onderkast.

A

QUADRO M2
QUADRO (FARM)

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

543
mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

MINERAALMARMER | TOPSOLID M2

B

B Alke biedt een ruim aanbod van
kasten om jouw opbergcomfort
te maximaliseren. Verschillende
afmetingen alsook maatwerk
verkrijgbaar.

15
mm

Op aanvraag: zonder kraangaten
Meer foto’s: www.alke.be
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QUADRO C1

A

QUADRO (FARM)

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

543
mm
70 mm
900 mm
1050 mm

1200 mm
1400 mm

B

A Basic spiegelkast met elegante
chroom led verlichtingsamaturen:
ongeacht wat u wenst op te
bergen, alles zal zijn plaats vinden
achter de handige dubbelzijdig
spiegelende deuren van deze basic
spiegelkast.
B Detail van de elegante chroom
led verlichtingsarmaturen.

KERAMISCH C1

50
mm

Op aanvraag: zonder kraangaten
Meer foto’s: www.alke.be
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QUADRO C1 | Basic spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren, 1 glazen
legger achter elke spiegeldeur, chroom led verlichtingsarmaturen. Onderkast
<hoogte 560 mm> met 3 draaideuren. Breedte badmeubel: 1200 mm.
Wastafel: keramisch met 2 waskommen. Halfhoge kast met 1 draaideur.
Kleur: Eik Gladstone.

11
11
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QUADRO STONE T1 | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren met gezandstraalde grijprand, met
geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader, 2 glazen leggers achter elke spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar.
Onderkast <hoogte 560 mm> met 2 lades en 2 binnenlades met massief houten lade-indeling.
Breedte badmeubel: 1200 mm. Wastafel: Belgische blauwsteen met 2 waskommen. Kleur: Eik Bianco.
12

QUADRO
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QUADRO T1
QUADRO (FARM) STONE

pag. 70-71

295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

543
mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

BELGISCHE BLAUWSTEEN T1

25
mm

QUADRO FARM STONE T1 | Standaard spiegelpaneel met geïntegreerde IR-schakelaar, met ledluifel.
Onderkast <hoogte 560 mm> met 1 lade en 1 binnenlade met massief houten lade-indeling. Breedte
badmeubel: 1200 mm. Wastafel: Belgische blauwsteen met 1 waskom. Halfhoge kast met
1 deur en 2 lades. Kleur: Kofﬁe met melk.

Meer foto’s: www.alke.be
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De ideale speeltuin voor de creatieve designer, met eindeloos veel modules
en elementen… én op maat gemaakt voor jou. Jij bent de ontwerper van
jouw unieke badmeubel dat perfect in jouw huis en ruimte past. En Alke?
Alke geeft jou de vrijheid in ontwerp. De vrijheid die nodig is om elke
centimeter van jouw badkamer te vullen met design en comfort.

QUADRO
DESIGNERS
COLLECTION

QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Standaard spiegelpaneel met geïntegreerde IR-schakelaar en optie indirecte
ledverlichting boven- en onderaan, hangkast met 2 deuren. Onderkast <hoogte 295 mm> met 3 lades en 2 massief
houten lade-indelingen. Ladenkast onderaan <hoogte 295 mm> met 2 lades en afwerkingstablet. Commode met 2
lades en vast paneel met afwerkingstablet. Kussen op maat. Breedte opstelling: 2400 mm. Wastafel: solid surface met
2 waskommen type 7. Kleur: mat wit poederlak.
14
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION
QUADRO (FARM)
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133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

543
mm
600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

1200 > 3600
mm

Stuur jouw speciale aanvraag door naar offerte@alke.be
en ontvang jouw offerte op maat.

TYPES WASKOMMEN

S1

S2

S3

W3

S4

W3: zonder kraangat

S5

S6

S7

W8

W8: zonder kraangat

15
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Water Mirror met ledluifel en geïntegreerde kraan en IR-schakelaar en opzetkast. Onderkast
<427 mm> met 4 lades en 1 massief houten lade-indeling. Optioneel extra binnenlades verkrijgbaar. Breedte opstelling: 2800
mm. Wastafel: solid surface met 1 waskom type W8. Kleur: Eik Halifax met opzetkast in mat wit poederlak.
16
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A De Water Mirror is voorzien van
bijna onzichtbaar geïntegreerde
kranen.

A

B Opzetkast op wastafelblad voor
extra opbergruimte + optioneel
stopcontact en dubbele USB-lader.
C Lade met optie extra binnenlade
voor maximale organisatie en
opbergruimte.

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

543
mm
600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

1200 > 3600*
mm

*Waskommen W3,W5 en W8 beschikbaar vanaf 1400 mm

B

C

17
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren met geïntegreerd stopcontact/dubbele
USB-lader, 2 glazen leggers achter elke spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar. Onderkast <hoogte 560 mm> met draaideuren met
optie led sfeerverlichting in greeplijst en open nis. Breedte badmeubel: 1200 mm. Wastafel: solid surface met waskom type 5
rechts. Hoge open kast en hoge kast. Kleur: Eik Grigio.
18
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A

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

B

pag. 70-71

543
mm
600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

1200 > 3600*
mm
C

*Waskommen W3,W5 en W8 beschikbaar vanaf 1400 mm

A Hoge open kast + hoge kast
B Sfeerverlichting in greeplijst.

D

C Open nis voor extra opbergcomfort.
D Detail van open onderkast met
draaideuren, met geïntegreerde
sfeerverlichting in greeplijst.

19
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A

B

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

543
mm
600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

1200 > 3600*
mm

*Waskommen W3,W5 en W8 beschikbaar vanaf 1400 mm

C

A Hoge kast met 2 deuren en 2 lades
B Hangkast tussen 2 spiegels voor
extra opbergruimte
C Detail ledverlichting onderaan
hangkast

20
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Standaard spiegelpanelen met optie indirecte ledverlichting
boven- en onderaan, met IR-schakelaar. Hangkast met ledverlichting onderaan tussen de
spiegels. Onderkast <hoogte 295 mm> met 2 lades met massief houten lade-indeling, en
open nis. Breedte badmeubel: 2000 mm. Wastafel: solid surface met 2 waskommen type 3.
Hoge kast met 2 deuren en 2 lades. Kleur: Eik Wit Patina.
21
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A

A Open halfhoge kast en een
halfhoge kast in Olifantgrijs.

B

B Lade met optie extra binnenlade
voor meer opbergcomfort.
Binnenlade standaard voorzien van
massief houten lade-indeling.

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

543
mm
600 > 3600
mm

900 > 3600
mm

1200 > 3600*
mm

*Waskommen W3,W5 en W8 beschikbaar vanaf 1400 mm

22
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Standaard spiegelpaneel met ledluifel en IR-schakelaar. Onderkast <hoogte
427 mm> met 1 lade en optie 1 binnenlade met massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 1200 mm.
Wastafel: solid surface met 1 waskom type 6. Open kader alu zwart met afwerkingstablet met daarboven een
open halfhoge kast en een halfhoge kast. Kleur: Eik Highland gecombineerd met Olifantgrijs.
23
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WASTAFELBLADEN MET OPBOUWWASKOM(MEN)
Combineerbaar met Quadro onderbouwkasten (zie voorbeeld links en op pag. 26)
of Quadro open kader alu zwart (zie pag. 41).

600 > 2400
mm

1000 > 2400*
mm
1000 > 2400
mm

TABLET KEUZE UIT:
- dikte 18 mm (wit poederlak of kunststof andere kleur)
- dikte 25 mm (wit poederlak) / dikte 36 mm (kunststof andere kleur)

pag. 70-71

*De opbouwwaskommen type C7 en C9 zijn enkel mogelijk met een wastafelblad
vanaf 1200 mm breed.

24
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OPBOUWWASKOM C7
480x370x130 mm - zonder overloop - centraal
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C7
480x370x130 mm - zonder overloop - links/rechts
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C7
480x370x130 mm - zonder overloop - dubbel
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C8
400x400x150 mm - zonder overloop - centraal
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C8
400x400x150 mm - zonder overloop - links/rechts
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C8
400x400x150 mm - zonder overloop - dubbel
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C9
500x355x140 mm - zonder overloop - centraal
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C9
500x355x140 mm - zonder overloop - links/rechts
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

OPBOUWWASKOM C9
500x355x140 mm - zonder overloop - dubbel
inclusief afsluitbare pop-up afvoer zonder overloop

25
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QUADRO DESIGNERS COLLECTION | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren
met gezandstraalde grijprand met geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader, 2 glazen leggers achter
elke spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar. Onderkast <hoogte 295 mm> met lade en sideboard met
eronder een open nis. Breedte badmeubel: 1800 mm. Wastafel: afwerkingstablet met keramische
opbouwwaskom C8. Kleur: Eik Ombra gecombineerd met Zilverblauw.
26

QUADRO DESIGNERS COLLECTION
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A

QUADRO DESIGNERS COLLECTION

133 mm
295 mm
427 mm
560 mm
800 mm

pag. 70-71

600 > 2400
mm

1000 > 2400*
mm
1000 > 2400
mm

TABLET zie pag. 24
*De opbouwwaskommen type C7 en C9 zijn enkel mogelijk met
een wastafelblad vanaf 1200 mm breed.

B

A Kaptafel met spiegel op maat met ledluifel. Opzetkast voor bijkomend
opbergcomfort met integratie van stopcontact/dubbele USB-lader.
Onderkast bestaande uit 2 lades <hoogte 133 m> met optioneel
bijkomende massief houten lade-indelingen.
B Open nis voor extra opbergcomfort.

27
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SQUARE

SQUARE C2 | Verhoogde spiegel met ledluifel en IR-schakelaar. Onderkast <hoogte
560 mm> met 2 lades. Bovenste lade met massief houten lade-indeling. Breedte
badmeubel: 900 mm. Wastafel: Keramisch met 1 waskom rechts.
Hoge kast met deuren. Kleur: Bazaltgrijs.
28

SQUARE
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SQUARE C2
SQUARE (FARM)

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm
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460
mm
600 mm*
750 mm*
900 mm*
1000 mm*
1200 mm

1200 mm*
900 mm

* Ook beschikbaar op diepte 395 mm

KERAMISCH C2

15
mm

SQUARE FARM C2 | Standaard spiegel met ledluifel en IR-schakelaar. Onderkast <hoogte 560 mm>
met lade en binnenlade met massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 1200 mm.
Wastafel: Keramisch met 1 waskom centraal. Halfhoge kast met 2 deuren en 2 lades.
Kleur: Ottergrijs.
29
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SQUARE M8 | Standaard spiegelpaneel met ledluifel en IR-schakelaar. Onderkast <hoogte 560 mm>
met 4 lades, bovenste lades standaard met massief houten lade-indeling.
Optie ledverlichting in de greeplijst. Breedte badmeubel: 1600 mm.
Wastafel: Mineraalmarmer met 2 waskommen. Kleur: Hoogglans Antraciet.
30

SQUARE
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SQUARE M8
SQUARE (FARM)

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

pag. 70-71

460
mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

900 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

MINERAALMARMER | TOP SOLID M8

Op aanvraag: verkrijgbaar zonder kraangaten.
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SQUARE C4

SQUARE C4 | Smart Mirror spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren
en ledluifel. Onderkast <hoogte 560 mm> met 4 lades. Bovenste lades
standaard met massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 1400 mm.
Wastafel: Keramisch met 2 waskommen. Kleur: Fronten hoogglans wit, korpus
mat wit poederlak.

SQUARE (FARM)

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

pag. 70-71

460
mm
600 mm
800 mm
1000 mm

1200 mm

1200 mm
1400 mm

KERAMISCH C4

50
mm

Op aanvraag:
verkrijgbaar zonder kraangaten.

32

SQUARE
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SQUARE C5 | Sound mirror spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren met gezandstraalde grijprand, met
geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader, 2 glazen leggers achter elke spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar.
Onderkast <hoogte 267 mm> met 2 lades met massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 1200 mm.
Wastafel: keramisch met 2 waskommen. Halfhoge kast. Kleur: Eik Bardolino grijs.

SQUARE C5
KERAMISCH C5

SQUARE (FARM)
460
mm
267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

pag. 70-71

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

1200 mm

Op aanvraag: verkrijgbaar zonder kraangaten.
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SQUARE T2

SQUARE FARM STONE T2 | Standaard spiegelpaneel met ledluifel, IR-schakelaar.
Onderkast <hoogte 560 mm> met lade en binnenlade. Binnenlade standaard voorzien
van massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 900 mm. Wastafel: Belgische
blauwsteen met 1 waskom centraal. Hoge kast met 2 deuren. Kleur: mat wit.

SQUARE (FARM) STONE

pag. 70-71

267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

460
mm
750 mm
900 mm
1000 mm

1200 mm
1400 mm
1600 mm

BELGISCHE BLAUWSTEEN T2

25
mm

34

SQUARE
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SQUARE STONE T2 | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren met
gezandstraalde grijprand, met geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader,
2 glazen leggers achter elke spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar. Onderkast
<hoogte 560 mm> met 4 lades. Bovenste lades standaard met massief houten
lade-indeling. Breedte badmeubel: 1200 mm. Wastafel: Belgische blauwsteen
met 2 waskommen. Kleur: Ottergrijs.
35
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SQUARE DESIGNERS COLLECTION | ME2-spiegelkast 1400 mm met links 2 zwevende legplanken
(maatwerk). Onderkast <hoogte 267 mm> met 2 lades met massief houten lade-indeling,
commode met 3 lades en commode met 2 lades op sokkel, en doorlopende greeplijst.
Breedte badmeubel: 3700 mm. Wastafel: solid surface met 2 waskommen type 1. 2 maatwerk
hangkasten. Kleur: Eik Gladstone gecombineerd met Mat wit poederlak.

SQUARE
DESIGNERS
COLLECTION

36

SQUARE DESIGNERS COLLECTION
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SQUARE DESIGNERS COLLECTION
SQUARE (FARM)

133 mm
267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

page 70-71

De doorlopende greeplijst is een
belangrijk optioneel detail dat het
geraffineerde design van de opstelling
benadrukt.

460
mm
600 > 3600
mm
900 > 3600
mm
1200 > 3600*
mm
*Waskommen W3 en W5 vanaf 1400 mm

Stuur jouw speciale aanvraag door naar offerte@alke.be en ontvang jouw offerte op maat.
TYPES WASKOMMEN

S1

S2

W3

S4

W3: zonder kraangat

W5

S6

S7

W5: zonder kraangat

37
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SQUARE | Vrijhangende spiegel Basic met ledverlichting links en rechts.
Onderkast <hoogte 399 mm> met 2 lades met push-open. Breedte
badmeubel: 1600 mm. Wastafel: solid surface met 1 waskom type S4 rechts.
Kleur: Olifantgrijs.

38

SQUARE DESIGNERS COLLECTION
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B

SQUARE DESIGNERS COLLECTION

133 mm
267 mm
399 mm
560 mm
854 mm

page 70-71

460
mm
600 > 3600
mm
900 > 3600
mm
1200 > 3600*
mm
*Waskommen W3 en W5 vanaf 1400 mm

A

C

A Vrijhangende spiegel Basic met
links en rechts ledverlichting voor
extra sfeer in de badkamer.
B Hangkast voor extra opbergruimte,
kan optioneel voorzien worden van
stopcontact/dubbele USB-lader of
dubbel stopcontact.
C Grote lade met push-open systeem

39
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SQUARE DESIGNERS COLLECTION | Standaard spiegelpaneel met ledluifel en IR-schakelaar. Open
kader alu zwart voor wastafelblad <diepte 447 mm – hoogte 200 mm>. Breedte opstelling: 1200 mm.
Wastafel: solid surface met 1 waskom type 4 links. Open kader alu zwart met afwerkingstablet met
daarboven een open halfhoge kast en halfhoge kast.
Kleur: Eik Highland gecombineerd met Olifantgrijs.
40

SQUARE DESIGNERS COLLECTION
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Open kader in alu zwart geschikt
voor integratie van wastafelbladen
Square (mineraalmarmer M8 en solid
surface) of Quadro (mineraalmarmer
M1 en M2 en solid surface) met 1 of
2 waskommen.

Meer informatie over beschikbare breedtes en mogelijke wastafelbladen: contacteer uw dealer.
➔ Quadro: zie prijsboek pagina 94
➔ Square: zie prijsboek pagina 218

41
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MADISSON

MADISSON | Standaard spiegel met optie indirect led boven- en onderaan. Onderkast <hoogte 560 mm>
met 2 lades met push-open en massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 2000 mm. Wastafel:
mineraalmarmer met 2 waskommen. Kleur: Mat wit.
42

MADISSON
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MADISSON
Opvallend onopvallend zijn, is dat
mogelijk? Natuurlijk! Kijk maar naar
de absolute puurheid van Madisson:
rechte horizontale lijnen en ongecompliceerde vormen.

560
mm

pag. 70-71

533
mm
800 mm
1000 mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

MADISSON | Schuifdeurspiegelkast.
Onderkast <hoogte 560 mm> met
2 lades met push-open en massief
houten lade-indeling. Breedte
badmeubel: 1600 mm. Wastafel:
mineraalmarmer met 2 waskommen.
Halfhoge kast met 2 deuren.
Kleur: Eik Denver.
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WING

WING | Spiegelpaneel met wendbare ledverlichting.
Onderkast <hoogte 560 mm> met draaideuren. Breedte badmeubel:
900 mm. Wastafel: mineraalmarmer met 1 waskom.
Hoge kast met 2 deuren en 1 lade. Kleur: Hoogglans wit.
44

WING
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WING | Spiegelpaneel met wendbare ledverlichting.
Onderkast <hoogte 560 mm> met draaideuren.
Breedte badmeubel: 900 mm. Wastafel: mineraalmarmer met 1 waskom.
Hoge kast met 2 deuren. Kleur: Antraciet grijs.

WING
150 / 515
mm
560
mm

pag. 70-71
900 mm
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FLUSH
FLUSH | Spiegel met geïntegreerde ledverlichting.
Onderkast <hoogte 650 mm> met deur met push-open.
Keramische wastafel. Kleur: Bazaltgrijs.

FLUSH
260
mm
650
mm

pag. 70-71

450 mm

De idee achter dit design is even simpel als creatief: door afstand te nemen
van de traditionele handgrepen en zijn
praktische design bereikt dit meubeltje
een gesofisticeerde functionaliteit.

46

FLUSH + VAST FRONT
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VAST FRONT

VAST FRONT

280
mm

pag. 70-71

Maatwerk

Een goed doordacht en geïntegreerd
design dat resulteert in een logische
deductie van vormen en volumes. Bepaal jouw eigen comfort door integratie
van tissue en/of handdoekhouders,
een onzichtbaar vuilbakje en zelfs een
compleet high-end sound-systeem.

VAST FRONT | Water Mirror met geïntegreerde kraan en zeepdispenser, ledluifel en IR-schakelaar. Wastafel:
solid surface met waskom W5 en geïntegreerd vuilbakje, sanitaire rug in solid surface.
Vast front met geïntegreerde tissuehouder en handdoekhouder in solid surface.
Breedte: 1500 mm.
47
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PRIVATE
PRIVATE | Spiegel met ledluifel en IR-schakelaar. Wastafel en sanitaire
rug in solid surface. Kraan en zeepdispenser geïntegreerd in de tablet.
Onderkast <hoogte 420 mm, diepte 253 mm> met 2 deurtjes met
push-open. Breedte badmeubel: 500 mm. Kleur: mat wit poederlak.

PRIVATE
259
mm
1680
mm

pag. 70-71

500 mm

Het perfecte meubel voor
een luxueuze toiletruimte, de
kinderslaapkamer of de hedendaagse
stadsflat. Met geïntegreerde kraan en
zeepdispenser.

48
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PRIVATE XXL

PRIVATE XXL
390
mm
1680
mm

pag. 70-71

600 mm
800 mm
1000 mm

PRIVATE XXL | Spiegel met ledluifel en IR-schakelaar.
Wastafel en sanitaire rug in solid surface. Kraan en
zeepdispenser geïntegreerd in de tablet. Onderkast
<hoogte 560 mm, diepte 390 mm> met 2 deurtjes met
push-open. Breedte badmeubel: 800 mm.
Kleur: Eik Gladstone.

Geïntegreerde kraan

49
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LÀ-VA-BEAU

LÀ-VA-BEAU | Smart Mirror spiegelkast.
Onderkast <hoogte 560 mm> met 4 lades
met fronten in solid surface en push-open
systeem. Geïntegreerde handdoekhouders
links en rechts. Breedte badmeubel:
2000 mm. Wastafel: solid surface met 2
wastafels type 3. Kleur: Wit.
50
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LÀ-VA-BEAU
In deze hectische tijden zijn we steeds
meer op zoek naar rust en eenvoud.
Là-va-beau concentreert zich op elementaire vormen. Duidelijke functies
en eenvoudige bediening. Niks dat
afleidt. Het resultaat is een tijdloos
badmeubel dat kan weerstaan aan
elke rage. Een plaats van rust en
relaxatie, waar we lichaam en geest
volledig kunnen opladen. Telkens keren we terug naar de onweerstaanbare
schoonheid Là-va-beau genaamd.

532
mm
560
mm

pag. 70-71

800 mm
1000 mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

LÀ-VA-BEAU CARE
Deze Là-va-beau heeft voor ons een
speciale betekenis. Pas als er met een
naaste iets voorvalt, staan wij stil bij
het belang van toegankelijkheid voor
minder-validen… of hoe belangrijk de
toegankelijkheid naar een mooie badkamer is. Alke geeft erom.

580
mm
700 mm
900 mm
1200 mm

900 mm

1400 mm
1600 mm
1800 mm
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MONOCHROME
COLLECTIE
door Alain Berteau
(www.alainberteau.com)

Geen muren maar open ruimtes – dat
is hoe we in de toekomst zullen wonen
en leven. Met woningen waar de badkamer uitkomt in de slaapkamer of de
dressing, moet deze badkamer stijlvol
ontworpen zijn. Niet met de zoveelste
standaard badmeubelopstelling, maar
met een badmeubel met karakter. “We
wilden weg van het gekende stereotype ontwerp. Het moest een meubel
zijn dat evengoed in de leefruimte zou
passen.”
Alain Berteau

MONOCHROME | Spiegelkast met 2 geïntegreerde kranen en open rek. Onderkast met 2 lage lades met push-open
en massief houten lade-indeling. Breedte badmeubel: 1600 mm. Wastafelblad in solid surface. Kleur: Wit.
52
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MONOCHROME WIT
500
mm
1295 mm
1545 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
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MONOCHROME | Spiegelkast met geïntegreerde kraan. Onderkast met hoge
lade en binnenlade met massief houten lade-indeling, push open systeem.
Breedte badmeubel: 800 mm. Wastafelblad in solid surface.
Kleur: Antracietgrijs.

MONOCHROME ANTRACIETGRIJS
500
mm
1295 mm
1545 mm

54

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

MONOCHROME
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MONOCHROME ANTRACIETGRIJS
500
mm
1295 mm
1545 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
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HILOW

HILOW | Standaard spiegelkast met dubbelzijdige spiegeldeuren met gezandstraalde
grijprand, met geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader, 2 glazen leggers achter elke
spiegeldeur, ledluifel, IR-schakelaar, gecombineerd met de make-up spiegelkast met
vergrootspiegel en ledverlichting binnenin. Onderkast in 2 niveaus, staand en zittend,
volwassene of kind/minder-valide, met 3 lades met massief houten lade-indeling en
handige opbergruimte voor make-up-pencelen. Handdoekhouders aan beide zijden van het
badmeubel. Breedte badmeubel: 2400 mm. Wastafel: solid surface met 2 waskommen
type S1, één op staand niveau en één op zittend niveau. Kleur: Wit.
56
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HILOW
COLLECTION

HILOW
505
mm
1398 mm

door Axel Enthoven

HILOW KLEUREN

(www.enthoven.be)

F57 Mat wit

EEN INNOVATIEF DESIGN CONCEPT
VOOR DE BADKAMER.
TWEE WERKHOOGTES TOT ÉÉN
GEHEEL VERWERKT.
Een badkamermeubel dat dames de
mogelijkheid geeft al zittend make-up
aan te brengen, gelaatsverzorging te
doen, tanden te poetsen of kapsel in
vorm te zetten. Bovendien kunnen
heren zich nu ook al zittend scheren.
Kleine kinderen kunnen op deze
manier ook comfortabel gebruik maken
van de lager geplaatste wastafel.
Een royale vergrotingsspiegel en een
innovatieve ingebouwde make-up
verlichting helpen u alle details van
uw verzorging te optimaliseren. Een
bijpassende kolomkast helpt u uw
ruimte te optimaliseren.

1200 > 2400
mm

1200 > 2400
mm

F51 Milk oak

F82 Notenhout

Nuttige lades, optimaal geplaatste
stopcontacten, ruime opbergmogelijkheden, aangebouwde handdoekdrager en binnenspiegels geven u de
mogelijkheid om uw rugzijde te controleren.
Het bijhorend zitmeubeltje vervolledigt
dit meer dan nuttige concept. Door
de prachtig op maat ontworpen
functionele accessoirehouder in je
lades vinden al uw benodigdheden
hun plekje.
Een meubel waar ratio en emotie
perfect in balans staan.

Axel Enthoven
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A

B

D

E

C

A Make-up spiegelkast op lagere
hoogte, handig voor het al zittend
aanbrengen van make-up en voor
kinderen.

D Make-up spiegelkast met
vergrootspiegel en speciale
ledverlichting binnenin.

B Dubbelzijdig spiegelende deuren
met gezandstraalde boord.

E Ledluifel voor een heel functionele
verlichting in de badkamer.

C Lager niveau met of zonder
waskom, handig voor het zich al
zittend opmaken of voor kinderen.

F Lade met massief houten ladeindeling en handige opberging voor
make-up-pencelen, …

F
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HILOW BASIC
505
mm
1398 mm
1000 > 2400
mm

1000 > 2400
mm

KLEURENPALET

- korpus en fronten: zie p. 70 - 71
- enkel matte kleuren melamine + horizontale houtdecoren
- ladesysteem: Blum tandembox – lichtgrijs

HILOW BASIC

is de vereenvoudigde, recht afgewerkte versie van Hilow,
beschikbaar in alle standaardkleuren.

HILOW BASIC
HILOW BASIC
TUOI aspires to design products and
services that make life easier for the
silver age and are desired by younger
generations.

n tuoi.eu
59
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SOUND MIRROR

ME2 MIRROR

SMART MIRROR

WATER MIRROR

SMART
SOLUTIONS

60

SPIEGELELEMENTEN
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SOUND MIRROR
www.alke.be

A

B

De Sound Mirror van ALKE verheft
je badkamer tot een ruimte van
ontspanning, genieten en rust. Het
naadloos in je badkamermeubel
geïntegreerde high-end muzieksysteem
brengt een enorme boost aan
geluidskwaliteit zonder beperking van
de gewenste muziekbron.

Naast een FM- en DAB-radio speelt
de Sound Mirror al je liedjes die
je van je smartphone of andere
bluetooth-bronnen (zoals iPod) hebt
geselecteerd.

A Sound Mirror
Spiegelkast met ledluifel, performant 2-wegsysteem met bassreflex (Art Sound), Bluetooth 2.0,
geïntegreerde DAB radio, FM
tuner, AUX-input (om te koppelen
met externe bronnen), infrarode
afstandsbediening. Vereist een 220Vaansluiting.

B Sound Bar
De soundbar wordt bevestigd
onderaan de onderkast, met performant 2-wegsysteem met bassreflex (Art Sound), Bluetooth 2.0,
geïntegreerde DAB radio, FM
tuner, AUX-input (om te koppelen
met externe bronnen), infrarode
afstandsbediening. Vereist een 220Vaansluiting.

Afmetingen:
1000 mm à 1800 mm

Afmetingen:
B 736 x H 78 x D 156 mm
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ME2 MIRROR
www.alke.be
De eerste spiegel die tegelijk voor- en
achterkant toont
We maken in de badkamer al eens
rare kronkels om toch maar ons
achterhoofd, onze nek of rug te
bereiken. Het nieuwe spiegelconcept
toont tegelijk voor- en achterkant en
maakt het ons zo een stuk makkelijker.
Je haar stijlen, nekhaar scheren, een
ketting omdoen, … het kan nu zonder
enige moeite: puur badkamercomfort!
De spiegelkast bestaat uit twee pivoterende panelen met aan beide zijden
spiegels. In het linkerpaneel is aan de
binnenkant een camera geïntegreerd.
Functionele led verlichting helpt je een
perfect zicht te krijgen op je achterhoofd, nek en rug.

In de spiegel van het rechter paneel is
er op subtiele wijze een scherm ingebouwd voor de beeldweergave.
De compacte camera stuurt beelden
in realtime en high definition door. Je
ziet direct elke handeling die je uitvoert
en krijgt een vloeiend en haarscherp
beeld zonder enige vertraging.
Maar waar het echt om gaat, is het
comfort. Al wat je moet doen, is de
panelen openklappen, ertussen staan
en je kunt beginnen. Even simpel
als het gebruik van onze klassieke
badkamerspiegels. En even mooi en
elegant.
Afmetingen: 1000 mm à 2000 mm,
gecombineerd met sound bar
1200 mm à 2000 mm.
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SMART MIRROR
www.alke.be
Een spiegel vol onzichtbare technologische snufjes die ons het leven een
stuk aangenamer maken en wel op
een ecologisch vriendelijke manier.
Bediening op je spiegelpaneel,
daar kijkt niemand meer van op.
Maar, wat had je gedacht van een
spiegelverwarming die de spiegel
alleen dàn vrijmaakt van waterdamp
wanneer dit ook écht nodig is.

Een functionele verlichting die enkel
aan gaat wanneer jij ook effectief voor
de spiegel staat en die jij kan instellen
op de gewenste lichtsterkte. En terwijl
je jezelf aan het wassen bent je door
de speakers van de spiegelkast kan
luisteren naar het nieuws op de radio
of muziek van je smartphone!
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66

QUADRO MET WATER MIRROR | Water Mirror spiegelkast met ledluifel en geïntegreerde
kraan. Onderkast met 1 lade en 1 binnenlade met massief houten lade-indeling, met
optie ledverlichting in de greeplijst. Breedte badmeubel: 1200 mm. Wastafel in solid
surface met 1 waskom type S3 en uitgedikt tot 80 mm. 2 halfhoge kasten. Kleur: Eik
Highland.

SPIEGELELEMENTEN

Inspiratieboek_2018_Alke_NL.indd 66

20/04/18 14:17

WATER MIRROR
www.alke.be
Langs buiten ziet de Water Mirror er
erg clean en gelikt uit, met een subtiele
integratie van alle comfortniveaus die je
in een luxe badkamer mag verwachten.
Met bijna onzichtbaar geïntegreerde
kraan of kranen, sfeerverlichting
en IR-schakelaar. Een pareltje van
productdesign, met een sterke
focus op het optimaliseren van jouw
comfortgevoel: grote spiegelvlakken,
efficiënte gezichtsverlichting, minder
onderhoud,…
Ook verkrijgbaar in een spiegelpaneeluitvoering (zie pag. 16-17 en
pag. 47-49)
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SPIEGELKAST BASIC
Met 1 of 2 dubbelzijdig spiegelende deuren, 1 glazen legger achter elke deur.
Optioneel: integratie van stopcontact/dubbele USB-lader.
Afmetingen: H 680 mm x B 400 mm à 140 mm s

RUIME KEUZE AAN
SPIEGELELEMENTEN

SPIEGELPANEEL MET INDIRECTE LEDVERLICHTING
Optionele ledverlichting boven- en onderaan de spiegel, inclusief IR-schakelaar
onderaan de spiegel. Afmetingen: H 560 mm. Zonder indirect licht: 350 à
2400 mm. Met indirect licht: 500 à 2000 mm. Op aanvraag: H 731 mm of
spiegel op maat. s

68
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SPIEGELKAST STANDAARD
Met 1 tot 5 dubbelzijdig spiegelende deuren met gezandstraalde grijprand,
2 glazen leggers achter elke deur, IR-schakelaar, geïntegreerd stopcontact/
dubbele USB-lader. Afmetingen: H 680 mm, B 350 à 2400 mm s

SPIEGELKAST VERHOOGD
Met 1 tot 5 dubbelzijdig spiegelende deuren met gezandstraalde grijprand,
3 glazen leggers achter elke deur, IR-schakelaar, geïntegreerd stopcontact/
dubbele USB-lader. Afmetingen: H 820 mm, B 350 à 2400 mm s

SCHUIFDEURSPIEGELKAST
Met 2 schuifdeuren, 2 glazen leggers achter elke deur, IR-schakelaar,
geïntegreerd stopcontact/dubbele USB-lader.
Afmetingen: H 665 mm, B 600 à 2000 mm s

SPIEGELPANEEL MET VERTICALE LEDVERLICHTING
Afmetingen: H 600 mm, B 450, 600, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1400 mm
s

SPIEGELPANEEL MET LEDLUIFEL
Inclusief IR-schakelaar onderaan de spiegel
Afmetingen: H 580 mm x B 350 mm à 2400 mm. Op aanvraag: H 731 mm s

WENDBAAR SPIEGELPANEEL
Afmetingen: H 998 mm, B 560 mm s
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KLEURENPALET
MATTE KLEUREN (GELAKT)

F1 K1 Koud wit (poederlak)

HOOGGLANS KLEUREN (GELAKT)

F RAL (supplement - enkel fronten!)
RAL (matte kleuren, satijnlak)

F33 K1 Koud wit (poederlak)
alleen fronten!
gecombineerd met K1 korpus

F32 K47 Antracietgrijs (satijnlak)
alleen fronten!
gecombineerd met K47 korpus

Supplement + andere bestelcodes voor hoogglans korpus

MATTE KLEUREN (MELAMINE)

F37 K37 Koffie met melk

NIEUW

F8 K8 Zilverblauw

F40 K40 Ottergrijs

F2 K2 Basalt grijs

F47 K47 Antraciet grijs

F45 K45 Carbon zwart

NIEUW

F3 K3 Olifantgrijs
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MATTE KLEUREN MET VOELBARE HOUTSTRUCTUUR (kleurcodes voor horizontale houtnerf)

NIEUW

F11 K11 Eik Bianco

NIEUW

F13 K13 Eik Patina wit

F50 K50 Eik Bardolino natuur

F52 K52 Eik Gladstone

F59 K59 Eik Halifax

F48 K48 Eik Wilson

F44 K44 Eik Highland

NIEUW

F51 K51 Eik Bardolino grijs

F5 K5 Eik Denver

NIEUW

F9 K9 Eik Ombra

F12 K12 Eik Grigio

NIEUW

F43 K43 Eik Hudson

F10 K10 Eik Nero

Houtstructuur is altijd horizontaal, uitgezonderd voor de Quadro ‘Farm’ en Square ‘Farm’-series, waar de structuur vertikaal is.
Verschillende kleurcodes voor ‘Farm’-series (vertikale houtstructuur!).
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OPTIES
NOTENHOUTEN LADE-INDELING

LED-SFEERVERLICHTING
De moderne badkamer vereist
geraffineerde verlichting.
Indien de badkamer groot genoeg is,
kan je een persoonlijke toets aan de
badkamer toevoegen door direct licht
te combineren met een min of meer
verborgen lichtbron.

De subtiele led-verlichting kan geïntegreerd worden in de greeplijst van een
onderbouwkast, sideboard, kast en/of
hangkast, maar ook onder en bovenaan een standaard spiegelpaneel en
onderaan en binnenin een standaard
spiegelkast.

Type 1 is inbegrepen bij de meeste
kasten, types 2, 3 and 4 zijn optioneel
om extra opbergruimte toe te voegen
aan de lade.
Type 1

OVERLOOPSYSTEEM VOOR
WASKOMMEN ZONDER OVERLOOP

EXTRA BINNENLADE

INTEGRATIE (EXTRA) COMBIBOX
Stopcontact/schakelaar

Geschikt voor combinatie met wastafel
zonder overloop in natuursteen.Te
combineren met kraan met afvoerbediening (of separate bediening desgevallend bij bestelling vermelden)
Net onder waskom van onderbouwkast, inclusief lade-indeling type 1.

Dubbel stopcontact

Type 2
Zonder lade-indeling, extra lade bij
sideboard of kast.

PLAATSBESPARENDE SIFON
Type 3

INTEGRATIE SOUNDBAR

Stopcontact/usb-lader

Gebruikt in plaatsen waar er niet
genoeg ruimte is voor een normale
sifon.

(Zie pag. 61)
Type 4
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Alke badkamermeubelen
Industrielaan 55 | 8930 Menen | Belgium
T +32 56 52 13 50 | F +32 56 52 13 51
info@alke.be | www.alke.be

Alke behoudt zich het recht voor om haar modellen aan te passen in functie van nieuwe ontwikkelingen.
Zetfouten voorbehouden | Kleurafwijkingen mogelijk.
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