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Hotel Collection
91615 
Douchegordijnstang, klembaar 
125-220 cm
Showercurtain rail, 
adjustable 125-220 cm

91619
Douchegordijn Madeira 180x200 cm
Shower curtain Madeira 180x200 cm 

912804-02
Haak
Hook

91617
Douchegordijnstang 90x90x90 cm 
/80x170 cm 
Shower curtain rail 90x90x90 cm 
/80x170 cm

91122ABS
Houder voor hygiënische zakjes, 
ABS verchroomd
Sanitary bag dispenser, 
chrome plated ABS

91616 
Douchegordijnstang 90x90 cm
Shower curtain rail 90x90 cm 
 

91620 
Douchegordijn Coloris 180x200 cm
Showrer curtain Coloris 180x200 cm

91618
Plafondhaak voor 91616 en 91617 
Ceiling hook for 91616 and 91617

91141
Uittrekbaar waslijntje, vierkant 
(max. lengte 235 cm), rvs gepolijst 
Retractable clothes line, square, 
max length 235cm, 
polished stainless steel
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De Hotel collectie is al een eeuw lang onze 
basis serie en wordt wereldwijd ingezet 
in hotels en publieke ruimtes. De collectie 
kenmerkt zich door functionaliteit.

Garantie: 12 jaar

The Hotel collection has been our basic series 
for a century and is used in hotels and public 
spaces all over the world. The collections is 
characterised by functionality.

Warranty: 12 years



Mirror Collection“Deze matzwarte producten 
matchen perfect met onze 
Nemox Black collectie!”

“These black products
perfectly match with our 
Nemox Black collection”

91122-06
Houder voor hygiënische zakjes, 
matzwart
Sanitary bag dispenser, 
matt black

911085-06  
Scheerspiegel, 1 arm, normaal en 3x vergrotend, 
ø 200 mm, zwart, Garantie: 2 jaar
Shaving mirror on single arm, plain 3x magnification, 
ø 200 mm, black, Warranty: 2 years
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91634-06
Pedaalemmer, 3 L, matzwart 
Pedal bin, 3 L, black

911210-06 
Tissuehouder vrijstaand, ABS, 
matzwart 
Tissue holder wall mounted or free 
standing, ABS Matt black

Black Hotel Collection

Zwart is het! Mysterieus en stijlvol tegelijk 
biedt de kwalitatieve matzwarte finish een 
prachtig accent in iedere badkamer. Naast 
onze Nemox Black collectie bieden wij ook 
in andere collecties zwarte varianten aan die 
perfect met elkaar matchen. 

Garantie: 5 jaar

It is time for black. Both mysterious and 
sophisticated, the high grade, matt black 
finish makes for an eye-catching detail in any 
bathroom. In addition to our Nemox Black 
collection, we also offer a selection of matching  
black products in other collections.

Warranty: 5 years 
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Nemox Collection

916567-02
Haak
Hook

916581-02
Reserverolhouder met plaatje
Spare roll holder with plate
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Alles aan de Nemox collectie staat voor 
subtiel. Gelijktijdig ook voor functioneel. De 
ronde vormen zijn gave, gestileerde accenten. 
Onopvallend aanwezig en universeel inzetbaar.

Garantie: 12 jaar

Everything in the Nemox collection stands 
for subtle and functional. The round shapes 
are perfectly stylised, yet indistinctive accents 
which can be applied universally.

Warranty: 12 years



AIM Collection De AIM basket is het ultieme voorbeeld van innovatie en
gebruikersgemak. De basket, die in zwart en wit beschikbaar is, 
kan op twee manieren worden gemonteerd: met de basket als 
gemakkelijk uit te nemen bakje (handig met schoonmaken) of 
met het bakje vastgeklemd in de houder (anti-diefstal). 
Vanaf 250 stuks is het echter ook mogelijk deze in iedere 
gewenste PANTONE-standaardkleur te produceren. Ideaal om 
bijvoorbeeld de hotelkamer of cruisecabin in huisstijl kleuren 
uit te voeren of passend bij de rest van het interieurthema.

Garantie: 12 jaar

The AIM basket is the perfect example of innovation and
ease of use. This basket, available in black and white, can be
installed in two ways: with the insert easily removable 
(useful for cleaning purposes) or locked inside the bracket 
(anti-theft). For order quantities of 250 pieces upwards, 
it is also possible to finish the basket in any desired shade from 
the PANTONE color chart. Perfect for dressing a hotel room or 
cruise cabin in the colors of your corporation, or to make the 
basket match the rest of the interior.

Warranty: 12 years



918414-02
Fles/sponshouder, wit 
Bottle/sponge holder, white

918444-01
Inzet, wit, voor 918414-02
Inlay, white, for 918414-02
            vaatwasserbestendig
            dishwasher safe 

918414-02-06
Fles/sponshouder, zwart
Bottle/sponge holder, black

918444-06
Inzet, zwart, voor 918414-02-06
Inlay, black, for 918414-02-06
            vaatwasserbestendig
            dishwasher safe 

Public Area

911233
Toiletroldispenser, voor 3 rollen, 
rvs geborsteld (vervanger van 911223) 
Garantie: 12 jaar
Triple roll tissue dispenser, brushed 
stainless steel (replacement of 911223) 
Warranty: 12 years

AIM Collection
Alle artikelen in de AIM collectie blinken uit door de 
eenvoud in ontwerp én installatie. Gemak en comfort 
voor installateur en gebruiker!

All the products within the AIM collection stand out for 
their ease of use for both the installer and the end-user!




