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Goed om te weten
Opgelet: de ENHET deuren en 
fronten worden apart verkocht. Je 
kan je eigen combinatie plannen 
met de IKEA planner of een van de 
kant-en-klare ENHET badkamers 
kiezen. Ga naar pagina 7 met 
combinaties om alle ENHET 
badkamers te bekijken. 

Meer informatie in  
de garantiebrochure.

Minder plannen, meer leven
ENHET is niet alleen makkelijk aan te kopen, maar ook eenvoudig aan
te passen als dat nodig is of als je daar zin in hebt. Je kan kiezen uit 
kant-en-klare combinaties online en je favoriete badkamer in slechts 
enkele muisklikken aanschaffen. Alle onderdelen zijn makkelijk en op 
een intuïtieve manier te monteren, zonder speciaal gereedschap.

Het speelse ontwerp in verschillende kleuren zal je inspireren om 
jouw ENHET zo samen te stellen dat ze jouw persoonlijkheid perfect 
uitstraalt. Met een combinatie van gesloten kasten en open planken 
in stevige metalen kastelementen waarop je je favoriete spullen 
kan uitstallen. De rest stop je weg achter de kastdeurtjes. De ENHET 
badkamerelementen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en 
dieptes zodat je ze makkelijk aanpast aan een kleinere ruimte.

Mogelijk zijn niet alle (hier getoonde) producten verkrijgbaar in het woonwarenhuis. Spreek een medewerker aan 
of kijk op IKEA.be voor meer informatie. Kijk voor gedetailleerde productinformatie op het prijskaartje of op de 
website. Sommige elementen moeten gemonteerd worden.
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Plannen doe je zo

Wat wil je opbergen?
Sta eerst even stil bij welke opbergers je nodig hebt in de 
badkamer. Welke activiteiten vinden er plaats in je badkamer? 
Wassen, douchen, schoonmaken, verzorgen... Hoeveel mensen 
gebruiken de badkamer en wanneer is het er over de koppen 
lopen? Deze activiteiten bepalen hoeveel opbergelementen 
je nodig hebt, en of je eerder lades of deuren kan gebruiken. 
Zet ook je wanden aan het werk, want dat is de perfecte plek 
voor wandplanken of open kasten die weinig ruimte innemen, 
maar veel opbergruimte creëren voor alle verzorgings- en 
schoonmaakmiddelen die je in de badkamer nodig hebt.

Hoeveel plaats heb je?
Kies waar je je make-uptafel wil plaatsen en richt je badkamer 
rond dit plekje in. Kijk ook of je genoeg wandruimte hebt voor 
een hoge kast of een stellingkast. Maak een plan van de ruimte 
door de breedte en de hoogte vanaf de vloer op te meten. 
Als je een smalle badkamer hebt, dan speelt de diepte van 
het meubilair een belangrijke rol. De ondiepe ENHET kasten 
van 15 of 30 cm diep zijn een ideale oplossing voor krappe 
badkamers. Meet de ruimte gedetailleerd op, duid aan waar 
de doucheruimte komt en vermeld ook alle loodgieterij die een 
impact zou kunnen hebben op uw opbergoplossing.

Wil je een kant-en-klare combinatie?
We hebben het veel makkelijker gemaakt om ENHET badkamers 
te kopen op IKEA.be of in de winkel. We hebben kant-en-klare 
combinaties waaruit je kan kiezen wanneer je zeker bent over 
het type opbergoplossing dat je nodig hebt. De ruime variatie 
aan combinaties dekt zoveel mogelijk opbergfunctionaliteiten 
en stijlbehoeften. Bekijk de combinaties in deze koopgids op 
pagina 7. Je kan ze hier in de winkel kopen of op IKEA.be. 

Wil je zelf een oplossing samenstellen? Gebruik de bijkomende 
informatie in deze koophulp en volg deze eenvoudige stappen:

1. Kies een onderkast  
ENHET is verkrijgbaar in open en gesloten basiselementen. 
De open onderkastelementen zijn geschikt voor onder de 
wastafel of als make-uptafel met daarnaast een stellingkast. 
Je kan ook kiezen uit twee verschillende wandplanken om 
meer opbergruimte te creëren rond de make-uptafel en de 
opbergmogelijkheden te optimaliseren. De open onder- 
kastelementen zijn verkrijgbaar in 40 en 60 cm breed en 
40 cm diep. De bovenkastelementen zijn verkrijgbaar 
in 40 en 60 cm breed en 15 cm diep. Er is ook een hoog 
kastelement van 30 cm breed en 180 cm hoog. Je kan 
kiezen uit de kleuren wit, antraciet en roodoranje. Niet alle 
elementen zijn verkrijgbaar in roodoranje.  
 
De gesloten kasten in hout zijn verkrijgbaar in twee stijlen: 
de ene stijl heeft een plank en de andere heeft twee lades. Jij 
kiest de stijl die het best bij de behoeften in jouw badkamer 
past. De onderkasten zijn verkrijgbaar in 40, 60 en 80 cm 
breed en de hoge kast in 30 cm breed en 180 cm hoog. 
Je kan de onderkasten aanschaffen in wit en grijs. De 
elementen zijn uniek omdat ze perfect te combineren zijn 
met de open kastelementen van de ENHET badkamerserie 
zodat je een unieke oplossing kan samenstellen die echt bij 
je past.

2. Kies de accessoires 
We hebben een ruime keuze aan accessoires die je met de 
open ENHET kastelementen kan combineren om je ENHET 
oplossing nog functioneler en veelzijdiger te maken. We 
hebben onder meer haken en stangen met haken om 
handdoeken op te hangen om te drogen of het SKATTÅN 
bakje dat een perfect onderkomen biedt voor je make-
upkwasten, terwijl je in de TAVELÅN dienbladen al je kleine 
spullen kwijt kan zoals speldjes en juwelen. De draaibare 
plank wordt jouw ideale plekje voor nagellak en het 
scheerapparaat omdat je er makkelijk bij kan. Bekijk alle 
functies van de ENHET accessoires op pagina 17.

3. Kies de afwerking 
Als laatste kies je de kleur en de afwerking van je fronten. 
De fronten zijn verkrijgbaar in wit, wit gebeitst eiken, grijs, 
betonpatroon, hoogglans wit. Je kan ze ook krijgen met 
gelijste spiegeldeuren en standaard spiegeldeuren. Tal van 
mogelijkheden zodat jij de stijl kan kiezen die het beste bij 
jou en je badkamer past!
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Op maat van jouw ruimte

Gesloten kasten

Kasten vinden die perfect bij jou passen is makkelijker dan je denkt. Op deze pagina krijg je 
een overzicht van alle kasten, badkamerelementen en verschillende afmetingen in het ENHET 
badkamersysteem. Op de volgende pagina’s vind je alle beschikbare onderdelen en prijzen.

Hoge kast met planken
H 180 cm
verkrijgbaar in 
30×30 cm

Onderkast voor wastafel met planken
H 60 cm
verkrijgbaar in 
40×40 cm
60×40 cm
60×30 cm

Onderkast voor wastafel met 2 lades
H 60 cm
verkrijgbaar in 
40×40 cm
60×40 cm

Bovenkast met planken
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
   80×30 cm 
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Open kastelementen

Hoog kastelement met planken
H 180 cm
verkrijgbaar in 
30×30 cm
60×30 cm

Onderkastelement met planken
H 60 cm
verkrijgbaar in 
40×60 cm
60×60 cm

Onderkast voor wastafel met planken
H 60 cm
verkrijgbaar in 
60×40 cm

Bovenkastelement met planken
H 75 cm
verkrijgbaar in 
40×15 cm  40×30 cm 
60×15 cm  60×30 cm 
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Hoe combineren?

Hieronder lees je enkele richtlijnen over hoe je zelf je ENHET 
badkameroplossing kan samenstellen. Voor alle onderdelen en 
stukken, zie pagina 15. Onze kant-en-klare oplossingen vind je 
op pagina 7 in deze koophulp of op IKEA.be.

 

1× 
ENHET  
onderkast 
voor wastafel 
met 2 lades 
60×40×60 cm

1× 
ENHET  
ladefront 
60×30 cm, 2 st.

2× 
ENHET onderkas-
telement  
met planken 
40×40×60 cm

1× 
ENHET  
bovenkast 
2 planken 
60×15×7 cm

2× 
ENHET  
spiegeldeur, 
30×75 cm

2× 
ENHET  
bovenkast  
met planken, 
40×15×75 cm

1× 
TVÄLLEN  
wastafel,  
enkel, 
64×43×5 cm

1× 
RÄNNILEN  
sifon

1× 
BROGRUND  
mengkraan

+ + + + + + + + =

ENHET/TVÄLLEN badkamermeubels, 18-delig. 140×43×65 cm.

Deze combinatie 793.376.12 410,99

Onderdelen inbegrepen in deze combinatie: 
ENHET rail voor haken, 37 cm, wit 104.657.39 1 st.
ENHET haak, 6×24 mm, wit, 2 st. 004.657.54 2 st.
BILLSBRO greep, 120 mm, wit, 2 st. 503.343.03 1 st.
BILLSBRO greep, 40 mm, roestvrij staalkleur, 2 st. 603.235.92 1 st.
TAVELÅN dienblad, 2 st. 504.657.56 1 st.
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Werk jouw combinatie af met verlichting

Combinatie

Basisonderdelen Installatie accessoires

SILVERGLANS led-werkbladverlichting 
Lengte: 
Antraciet: 40 en 60 cm.
Wit: 40, 60 en 80 cm.

SILVERGLANS ledtransformator
Vermogen: 30W.

TRÅDFRI draadloze dimmer
Kleur: wit.

TRÅDFRI verbindingshub

In dit voorbeeld:
SILVERGLANS led-strip voor badkamer 60 cm (5,4W) 1 st.
SILVERGLANS led-strip voor badkamer 40 cm (3,4W) 4 st.
SILVERGLANS driver voor draadloze besturing (30W) 1 st.
TRÅDFRI draadloze dimmer 1 st. 

Hoe bouwen
Je kan de SILVERGLANS led-kastverlichting makkelijk zelf installeren.

• Wanneer je jouw systeem begint op te bouwen, moet je eerst 
even stilstaan bij de breedte van je kasten. Bv. voor een 60 cm 
brede kast heb je een SILVERGLANS lichtlijst van 60 cm nodig.

• Kies het aantal SILVERGLANS lichtlijsten dat je nodig hebt.

• Voeg de SILVERGLANS leddriver toe. 
Je kan tot 5 verlichtingselementen verbinden met de led-
driver, zolang de totale wattage maximaal 30W is.

• De SILVERGLANS driver moet worden aangesloten op uw 
vaste elektrische installatie. In sommige landen mogen 
elektrische werken enkel worden uitgevoerd door een erkend 
elektricien. Neem voor advies contact op met de lokale 
overheid.

• Voeg de TRÅDFRI draadloze dimmer toe om je verlichting te 
dimmen. Koppel de dimmer met de SILVERGLANS driver en 
alle lichtbronnen zullen tegelijk dimmen.

• Voeg de TRÅDFRI verbindingshub toe om de aangesloten 
SILVERGLANS verlichting te kunnen bedienen in de IKEA 
Home smart app, en dat op verschillende manieren en in 
combinatie met andere TRÅDFRI verlichting in jouw woning.

• Als u kiest voor onze kant-en-klare ENHET oplossing, voegt 
u de SILVERGLANS/TRÅDFRI slimmeverlichtingssets bij de 
combinatie van pagina 00.
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EN B100 EN B101 EN B102

EN B104 EN B105 EN B106

EN B109EN B107 EN B108 

EN B110 EN B111

ENHET badkamermeubelsets

Een complete badkamer in huis halen was nooit zo makkelijk. 
We hebben ENHET elementen gecombineerd tot een aantal 
praktische oplossingen die je op onze website vindt en  
meteen kan kopen. Het enige wat je moet doen, is de badkamer 

vinden die bij je behoeften en persoonlijkheid past. Door open 
en gesloten opbergers te combineren, verschillende kleuren te 
gebruiken en alle accessoires die je wil toe te voegen, heb je in 
geen tijd een badkamer op maat met alle functies die je wil.
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ENHET badkamermeubelsets
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

EN B100 – met 44 cm brede wastafel.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is verkrijgbaar met drie verschillende wastafelbreedtes 
van 44, 64 cm.

Deze combinatie 
met 44 cm brede 
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.374.09 166,50 193.375.73 166,50 —
Deur met frame grijs — — — — 593.375.71 183,-
Deur, eikenpatroon 493.375.76 174,- — — — —
Deur, betonpatroon 393.375.72 174,- — — — —

EN B100 – met 64 cm brede wastafel.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is verkrijgbaar met drie verschillende wastafelbreedtes 
van 44, 64 cm.

Deze combinatie 
met 64 cm brede 
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.375.81 200,50 293.375.82 200,50 — —
Deur met frame grijs — — — — 693.375.80 218,-
Deur, eikenpatroon 593.375.85 209,- — — — —
Deur, betonpatroon 393.375.86 209,- — — — —

EN B101 – met 33 cm brede wastafel.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is verkrijgbaar in 2 verschillende wastafeldieptes van 33 en 
43 cm.

Deze combinatie 
met wastafel van 
64×33 cm en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.383.24 245,- 593.383.25 245,- — —
Deur met frame grijs — — — — 093.383.23 349,99
Deur, eikenpatroon 993.383.28 267,- — — — —
Deur, betonpatroon 793.383.29 267,- — — — —

EN B101 – wastafel, 43 cm diep.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is verkrijgbaar in 2 verschillende wastafeldieptes van 33 en 
43 cm.

Deze combinatie 
met wastafel van 
64×33 cm en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 393.383.31 265,- 193.383.32 265,- — —
Deur met frame grijs — — — — 493.374.11 334,99
Deur, eikenpatroon 493.383.35 287,- — — — —
Deur, betonpatroon 293.383.36 287,- — — — —
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ENHET badkamermeubelsets
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

EN B103 – wastafel, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is verkrijgbaar met de wastafel van 64 cm breed.

Deze combinatie 
met 64 cm brede 
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 293.376.38 313,50 093.376.39 313,50 — —
Deur met frame grijs — — — — 493.376.37 347,-
Deur, eikenpatroon 493.376.42 328,- — — — —
Deur, betonpatroon 293.376.43 328,- — — — —

EN B102 – wastafel, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Enkel verkrijgbaar met de wastafel van 64 cm breed.

Deze combinatie 
met 64 cm brede 
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 693.374.10 336,- 493.376.04 336,- — —
Deur met frame grijs — — — — 893.376.02 356,-
Deur, eikenpatroon 793.376.50 376,- — — — —
Deur, betonpatroon 593.376.51 376,- — — — —
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EN B104 – wastafel, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte open opbergoplossing zodat je kan pronken met al 
je favoriete producten in de badkamer. Ze is verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren, wit 
en antraciet.

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet Kastelement, rood

893.376.35 362,99 093.376.39 313,50 — —

EN B105 – wastafel, 44 cm breed. 
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Enkel verkrijgbaar met een wastafel van 44 cm breed.

Deze combinatie 
met 44 cm brede 
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.383.16 297,- 293.383.17 297,- — —
Deur met frame grijs — — — — 693.383.15 333,-
Deur, eikenpatroon 693.383.20 314,- — — — —
Deur, betonpatroon 293.374.12 314,- — — — —

IKBE21_ENHET_bathroom_buying_guide_A4_NL_R3.indd   10IKBE21_ENHET_bathroom_buying_guide_A4_NL_R3.indd   10 27/01/2021   09:1427/01/2021   09:14



11

17 cm
(6¾")

60 cm
(23⅝")

102 cm (40⅛")

75
 c

m
 (2

9½
")

65
 c

m
 (2

5⅝
")

23
.5

 c
m

(9
¼

")

43 cm
(16⅞")

164 cm (64⅝")

80 cm (31½")

65
 c

m
 (2

5⅝
")

43 cm
(16⅞")

124 cm (48⅞")

120 cm (47¼")

15 cm
(5⅞")

17 cm
(6¾")

75
 c

m
 (2

9½
")

65
 c

m
 (2

5⅝
")

43 cm
(16⅞")

ENHET badkamermeubelsets
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

EN B107 – 2 wastafels, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is enkel verkrijgbaar met 64 cm brede wastafels.

Deze combinatie 
met twee 64 cm 
brede wastafels en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.383.38 379,- 693.383.39 388,- — —
Deur met frame grijs — — — — 093.383.37 497,98
Deur, eikenpatroon 093.383.42 408,- — — — —
Deur, betonpatroon 893.383.43 408,- — — — —

EN B108 – 2 wastafels, 44 cm breed. 
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Ze is enkel verkrijgbaar met twee wastafels van 44 cm breed.

Deze combinatie 
met twee 44 cm 
brede wastafels en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 493.375.95 405,- 293.375.96 405,- — —
Deur met frame grijs — — — — 793.375.94 451,-
Deur, eikenpatroon 693.375.99 422,- — — — —
Deur, betonpatroon 093.376.01 422,- — — — —

EN B106 – wastafel, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Verkrijgbaar met de wastafel van 64 cm breed.

Deze combinatie 
met 64 cm brede 
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 993.376.54 248,50 693.376.55 248,50 — —
Deur met frame grijs — — — — 193.376.53 285,-
Deur, eikenpatroon 093.376.58 267,- — — — —
Deur, betonpatroon 893.376.59 267,- — — — —

EN B107 – 2 wastafels, 64 cm breed.
This combination offers a perfect mix of open and closed storage and all the functions you 
need. It is available with two 64 cm wide washbasins only.

Deze combinatie met 
twee 64 cm brede 
wastafels en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 893.383.38 379,- 693.383.39 388,- — —
Deur met frame wit — — — — — —
Deur met frame grijs — — — — — —
Deur, eikenpatroon 093.383.42 408,- — — — —
Deur, betonpatroon 893.383.43 408,- — — — —
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ENHET badkamermeubelsets
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

EN B110 – wastafel, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte open opbergoplossing zodat je kan pronken met al 
je favoriete producten in de badkamer. Ze is verkrijgbaar in slechts één afwerking.

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet Kastelement, rood

— — — — 093.374.08 285,49
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EN B111 – wastafel, 64 cm breed.
Deze combinatie biedt een perfecte open opbergoplossing zodat je kan pronken met al 
je favoriete producten in de badkamer. Ze is verkrijgbaar in 3 afwerkingen.

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet Kastelement, rood

293.375.77 201,- 093.375.78 175,- 893.375.79 205,-
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EN B109 – wastafel, 64 cm breed. 
Deze combinatie biedt een perfecte mix van open en gesloten opbergers en alle 
functies die je nodig hebt. Enkel verkrijgbaar met de wastafel van 64 cm breed.

Deze combinatie  
met 64 cm brede  
wastafel en

Gesloten kast, wit Gesloten kast, grijs

Kastelement, wit Kastelement, 
antraciet

Kastelement, 
antraciet

Standaard deur, wit 593.376.08 356,49 393.376.09 356,49 — —
Deur met frame grijs — — — — 793.376.07 359,99
Deur, eikenpatroon 793.376.12 410,99 — — — —
Deur, betonpatroon 593.376.13 410,99 — — — —
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ENHET add-oncombinaties
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

ENHET draait rond eenvoud en de mogelijkheid om je woning 
aan te passen als je leven verandert. Wat er ook gebeurt, 
het dagelijks leven verloopt veel makkelijker wanneer alles 
zijn vaste stek heeft, zeker als je weinig vloerruimte hebt. 
Daarom hebben we deze combinaties ontwikkeld zodat je ze 

kan toevoegen aan je ENHET badkamerelementen om extra 
opbergruimte te creëren om bijvoorbeeld de was te doen. Kies 
een oplossing die het best bij jouw behoeften past en je helpt 
de ruimte in je badkamer optimaal te benutten.

ENHET A100 wandopbergcombinatie 60×30×255 cm.
Deze combinatie verbergt rommel en zet de spullen waarvan je houdt in de kijker. De 
hoge kast biedt veel opbergruimte voor handdoeken en poetsmiddelen zonder al te 
veel vloerruimte in te nemen. Deze kast is ideaal om de wanden in kleinere ruimtes 
optimaal te benutten. De open wandopbergcombinatie met 2 planken biedt een mooi 
overzicht waardoor je makkelijk bij flessen en andere veel gebruikte zaken kan. Je kan 
makkelijk ENHET accessoires toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie 
uit te breiden.
Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 293.314.05 175,50 293.314.53 179,-
Deur met frame grijs 893.314.07 199,- 793.314.17 200,-
Deur, eikenpatroon 093.314.11 199,- — —
Deur, betonpatroon 893.314.12 199,- 593.314.18 200,-

ENHET A101 wandopbergcombinatie 120×30×150 cm.
Deze combinatie biedt plaats voor een vuilnisemmer en/of handdoeken. De bovenkast 
biedt voldoende ruimte om handdoeken en poetsmiddelen op te bergen. De open 
wandopbergcombinatie biedt een mooi overzicht waardoor je makkelijk bij flessen en 
andere veel gebruikte zaken kan. De ruimte onder de open kast is een handig plekje om 
handdoeken te hangen, een vrijstaande vuilnisemmer te zetten of gewoon je roltafeltje 
te parkeren. Deze combinatie omvat ook de draaibare ENHET plank waarmee je snel en 
makkelijk bij die kleinere spulletjes zoals parfum of accessoires kan.
Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 293.314.34 85,50 793.314.55 170,-
Deur met frame grijs 593.314.56 94,- 893.314.50 181,-
Deur, eikenpatroon 593.314.61 94,- — —
Deur, betonpatroon 193.314.63 94,- 693.314.51 181,-

ENHET A102 wandopbergcombinatie 60×30×150 cm. 
Deze combinatie biedt het ideale plekje voor vuilnisbakken of een wasmachine. Het 
open bovenkastelement benut de ruimte onder de kast optimaal. Het biedt een 
mooi overzicht waardoor je makkelijk bij flessen en andere veel gebruikte zaken kan. 
De ruimte onder de open kast is een handig plekje om handdoeken te hangen, een 
vrijstaande vuilnisemmer te zetten of gewoon je roltafeltje te parkeren. Deze combinatie 
kan ook dienstdoen als wasplaats met opbergruimte voor wasmiddelen en ruimte 
onder de open kast voor de wasmachine. Deze combinatie omvat ook de draaibare 
ENHET plank waarmee je snel en makkelijk bij die kleinere spulletjes kan.
Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 293.314.34 85,50 693.314.65 89,-
Deur met frame grijs 593.314.56 94,- 093.314.68 95,-
Deur, eikenpatroon 593.314.61 94,- — —
Deur, betonpatroon 193.314.63 94,- 893.314.69 95,-

ENHET A111 wandopbergcombinatie 40×30 cm.
Zelfs in krappe ruimtes bieden gesloten opbergers het voordeel dat je rommel achter 
de deuren kan opbergen, terwijl je in open opbergers je favoriete spullen kan uitstallen. 
De bovenkast verbergt de rommel en houdt alles stofvrij. Het open bovenkastelement 
benut de ruimte onder de kast optimaal. Het biedt een mooi overzicht waardoor je 
makkelijk bij flessen en andere veel gebruikte zaken kan. Deze combinatie omvat ook 
de hangende ENHET plankinzet waarin je spullen kan opbergen en meer opbergruimte 
creëert in de open ENHET elementen. Perfect voor een haardroger en andere 
badkamerbenodigdheden. Je kan makkelijk meer ENHET accessoires toevoegen om de 
functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden.

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 993.355.94 65,50 893.355.99 69,-
Deur met frame grijs 293.356.01 75,- — —
Deur, eikenpatroon 293.355.97 74,- — —
Deur, betonpatroon 093.355.98 74,- 093.356.02 75,-
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ENHET A112 opbergcombinatie voor de wasruimte 
90×30×180 cm.
Deze combinatie biedt de perfecte mix van open en gesloten opbergers, en een perfect 
plekje voor een wasmachine en wasmand. Deze wasoplossing werkt in de keuken, de 
badkamer en de wasruimte. De bovenkasten zijn perfect om handdoeken stofvrij op 
te bergen of om rommelige schoonmaakspullen te verbergen. Als je de wand gebruikt 
om spullen op te bergen, kan je je wasmachine en wasmanden eronder plaatsen. In het 
open bovenkastelement kan je wasmiddelen dicht bij de wasmachine opbergen. Je kan 
makkelijk ENHET accessoires toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie 
uit te breiden.

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 193.315.09 150,50 493.315.03 154,-
Deur met frame grijs 393.315.08 169,- 893.315.01 170,-
Deur, eikenpatroon 293.315.04 169,- — —
Deur, betonpatroon 993.315.05 169,- 593.314.99 170,-

ENHET A113 wandopbergcombinatie 40×15×150 cm. 
Deze combinatie is een perfecte mix van open en gesloten opbergers die de rommel 
verbergen en dagelijkse basics bij de hand houden. De bovenkast verbergt de rommel 
en houdt alles stofvrij. Het open bovenkastelement benut de ruimte onder de kast 
optimaal. Het biedt een mooi overzicht waardoor je makkelijk bij flessen en andere 
veel gebruikte zaken kan. Door opbergers aan de wand te hangen, kan je de vloer 
eronder gebruiken voor andere dingen, zoals een wasmand of een afvalemmer. Deze 
combinatie omvat ook de draaibare ENHET plank waarmee je snel en makkelijk bij 
die kleinere spulletjes kan. Je kan makkelijk ENHET accessoires toevoegen om de 
functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden.

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 793.314.98 60,50 093.314.92 60,50
Deur met frame grijs — — 493.314.90 73,-
Deur, eikenpatroon 893.314.93 69,- — —
Deur, betonpatroon 693.314.94 69,- — —

ENHET add-oncombinaties
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

ENHET A114 opbergcombinatie voor de wasruimte 
120×30×150 cm. 
Met deze combinatie kan je je kleding te drogen hangen. Deze wasoplossing werkt in 
de keuken, de badkamer en de wasruimte. Het open bovenkastelement is perfect om 
handdoeken, manden en andere dingen die je vaak gebruikt bij de hand op te bergen. 
In de bovenkast kan je wasmiddelen en poetsbenodigdheden uit het zicht opbergen. De 
ruimte onder de kast en het open bovenkastelement is perfect voor een wasmachine 
en wasmand. Je kan ook een roede met haken toevoegen om de was op te hangen. 
Afzonderlijk verkocht.

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 893.314.88 125,50 193.314.82 129,-
Deur met frame grijs — — 593.314.80 135,-
Deur, eikenpatroon 993.314.83 134,- — —
Deur, betonpatroon 793.314.84 134,- 793.314.79 135,-

ENHET A117 wandopbergcombinatie 120×30×225 cm. 
Deze combinatie bevat een mix van open en gesloten opbergers waarmee je rommel 
wegbergt, maar ook een mooie blikvanger creëert. De bovenkast biedt voldoende 
ruimte om handdoeken en poetsmiddelen op te bergen. De planken benutten de 
ruimte tussen de kasten optimaal. Het perfecte plekje voor je favoriete potten, bokalen 
en andere dingen die je vaak gebruikt. Je kan makkelijk ENHET accessoires toevoegen 
om de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden.

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 493.314.47 251,50 993.314.35 262,-
Deur met frame grijs 693.314.46 292,- 093.314.25 295,-
Deur, eikenpatroon — — — —
Deur, betonpatroon 793.314.41 292,- 393.314.24 295,-
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ENHET A118 wandopbergcombinatie 30×30×180 cm. 
Dit element haalt het uiterste uit een smalle ruimte: je kan er veel spullen in kwijt, je kan 
er makkelijk bij en je hebt een goed overzicht. Dit open hoog kastelement biedt veel 
opbergruimte zonder al te veel vloerruimte in te nemen. Het geeft je een goed overzicht 
en je kan makkelijk bij manden, handdoeken en dingen die je vaak gebruikt. Deze 
combinatie omvat ook de hangende ENHET plankinzet die meer opbergruimte creëert 
tussen de planken in de open ENHET elementen. Perfect om zaken zoals flessen, een 
haardroger en handdoeken op te bergen. 

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
593.314.23 65,- 393.314.19 65,-

ENHET A115 wandopbergcombinatie 60×30×180 cm. 
De hoge kast biedt veel opbergruimte voor handdoeken en schoonmaakmiddelen die 
je minder vaak gebruikt. De open wandopbergcombinatie biedt een mooi overzicht 
waardoor je makkelijk bij flessen en andere veel gebruikte zaken kan. Deze combinatie 
omvat ook de hangende ENHET plankinzet waarin je spullen kan opbergen en meer 
opbergruimte creëert in het open ENHET element. Perfect voor kleinere handdoeken, 
flessen en andere badkamerspullen. 

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 993.314.78 140,50 093.314.73 144,-
Deur met frame grijs — — 493.314.71 165,-
Deur, eikenpatroon 593.314.75 154,- — —
Deur, betonpatroon 893.314.74 154,- 293.314.67 155,-

ENHET add-oncombinaties
Opgelet! Verlichting is niet inbegrepen.

ENHET A116 wandopbergcombinatie 80×30×150 cm.
Deze combinatie verbergt rommel en zet de spullen waarvan je houdt in de kijker. De 
bovenkast biedt voldoende ruimte om handdoeken en poetsmiddelen op te bergen. 
De open wandopbergcombinatie biedt een mooi overzicht waardoor je makkelijk bij 
flessen en andere veel gebruikte zaken kan. De ruimte onder de open kast is perfect 
om handdoeken op te hangen, een vrijstaande wasmand of bankje te zetten, of 
om je roltafel te parkeren. Deze combinatie kan ook dienstdoen als wasplaats met 
opbergruimte voor wasmiddelen en ruimte onder de open kast voor de wasmachine. 
Deze combinatie omvat ook de draaibare ENHET plank waarmee je snel en makkelijk bij 
die kleinere spulletjes, zoals extra flessen shampoo, kan. Je kan makkelijk meer ENHET 
accessoires toevoegen om de functionaliteit van je opbergcombinatie uit te breiden.

Deze cominatie met Kastelement, wit Kastelement, antraciet
Standaard deur, wit 993.314.64 100,50 493.314.52 105,-
Deur met frame grijs 393.314.62 109,- 093.314.49 220,-
Deur, eikenpatroon 993.314.59 109,- — —
Deur, betonpatroon 393.314.57 109,- — —
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ENHET – alle onderdelen en prijzen

Een nieuwe start is kinderspel met een badkameroplossing uit 
de ENHET serie. De unieke wigpluggen vergemakkelijken de 
montage, en het beslag is nagenoeg onzichtbaar. Jij bepaalt de 
look met de fronten uit de ENHET serie. Ga voor poten die bij je 
oplossing passen of laat ze weg voor een uniforme look en voor 
het gemak tijdens het poetsen.

Gesloten kasten
ENHET Bovenkast met 2 planken. Met deze bovenkast heb 
je flessen, potten en de dingen die je vaak gebruikt binnen 
handbereik. Geef het een persoonlijke tint met je favoriete 
ENHET deur. Met deze bovenkast met twee planken benut 
je de ruimte op je wand optimaal. Zo heb je alles wat je vaak 
gebruikt binnen bereik. 
40×15×75 cm
Wit 104.404.47 20,-
Grijs 004.404.43 25,-
60×15×75 cm
Wit 204.404.56 30,-
Grijs 404.404.55 40,-

ENHET Bovenkast met 2 planken. Met deze bovenkast heb 
je flessen, potten en de dingen die je vaak gebruikt binnen 
handbereik. Geef het een persoonlijke tint met je favoriete 
ENHET deur. Met deze bovenkast met twee planken heb je 
flessen, potten en de dingen die je vaak gebruikt binnen 
handbereik. Dichte opbergers geven je kamer een rustige en 
meer eenduidige uitstraling dan open opbergers.
40×30×75 cm
Wit 104.404.28 25,-
60×30×75 cm
Wit 504.404.12 30,-
80×30×75 cm
Wit 604.404.16 35,-

ENHET Hoge kast met 4 planken. Deze hoge kast met 
vier planken biedt voldoende ruimte voor handdoeken en 
schoonmaakspullen, zonder te veel vloerruimte in te nemen. 
Een optimaal gebruik van de ruimte aan de wand in kleinere 
ruimtes.
30×30×180 cm
Wit 104.404.52 55,-
Grijs 204.404.42 65,-

ENHET onderkast voor wastafel met een plank. Deze 
kast met plank is een perfecte match voor onder een 
wastafel. De kast heeft een plank waar je handdoeken en 
verzorgingsproducten kan wegbergen voor een nette aanblik. 
Ze biedt veel opbergruimte, en plaats voor loodgieterij in de 
kast.
40×40×60 cm
Wit 104.404.71 30,-
Grijs 504.404.69 40,-
60×40×60 cm
Wit 304.404.65 40,-
Grijs 904.404.72 50,-
60×30×60 cm
Wit 604.623.52 30,-
Grijs 004.623.50 40,-

ENHET onderkast voor wastafel met 2 lades. In deze kast 
kan je veel gebruikte dingen zoals wattenschijfjes, borstels en 
badkamerspullen in de bovenste lade opbergen, en andere 
dingen zoals handdoeken in de onderste lade. Het slimme 
ontwerp van de kast biedt plaats voor loodgieterij achteraan 
zonder dat de ruimte in de lade wordt beperkt. 
40×40×60 cm
Wit 004.405.13 40,-
Grijs 004.405.08 50,-
60×40×60 cm
Wit 804.405.09 50,-

Grijs 604.405.10 60,-

Poten voor gesloten kasten
Deze poten verhogen de stabiliteit van de onderkast. De 23,5 cm hoge poten zorgen 
ervoor dat de onderkasten op een comfortabele hoogte staan. Je kan kiezen uit wit 
of antraciet zodat ze passen bij de kleur van je ENHET kast. De poten zijn verstelbaar 
tussen 22-24,5 cm om oneffenheden in de vloer te compenseren.

ENHET Poten voor kast, 23,5 cm, 2 st. 

Wit 704.490.20 10,-

Antraciet 504.490.21 10,-

ENHET fronten voor gesloten kasten
ENHET Deur, wit. 
Met witte deuren en ladefronten creëer je een strakke, 
heldere en frisse stijl, waaraan je accenten in alle kleuren van 
de regenboog kan toevoegen. Aangenaam en altijd in stijl.
Deur
30×60 cm 104.521.62 5,-
40×60 cm 304.521.56 6,-
40×75 cm 304.521.61 10,-
30×180 cm 204.521.66 15,-

Ladefront
40×30 cm 704.521.64 6,-
60×30 cm 804.521.68 10,-
80×30 cm 904.521.58 15,-

IKBE21_ENHET_bathroom_buying_guide_A4_NL_R3.indd   16IKBE21_ENHET_bathroom_buying_guide_A4_NL_R3.indd   16 27/01/2021   09:1427/01/2021   09:14



17

ENHET – alle onderdelen en prijzen

ENHET Deur, eikenpatroon. 
Een fijne uitstraling door goede samenwerking. Het oppervlak 
van bladmetaal is eenvoudig te reinigen en is bestand 
tegen vocht, krassen en stoten, terwijl het houtpatroon een 
levendige en warme indruk geeft.
Deur
30×60 cm 504.576.43 7,50
40×60 cm 004.576.45 10,-
40×75 cm 804.576.46 15,-
30×180 cm 304.576.44 25,-

Ladefront
40×30 cm 004.576.50 10,-
60×30 cm 604.576.52 20,-
80×30 cm 704.576.56 25,-

ENHET Deur, grijs frame. 
Met grijs als basiskleur creëer je een warme en gezellige sfeer. 
Perfect als je op zoek bent naar een discrete kleur die bij alles 
past. Modern of klassiek: jij bepaalt de stijl.
Deur
30×60 cm 804.576.65 7,50
30×75 cm 904.577.40 15,-
40×60 cm 404.576.67 10,-
40×75 cm 304.577.38 20,-
30×180 cm 604.576.66 25,-

Ladefront
40×30 cm 404.576.72 10,-
60×30 cm 004.576.74 20,-
80×30 cm 504.576.76 25,-

ENHET Deur, betonpatroon. 
Dit is een perfecte keuze als je een moderne, industriële 
sfeer wilt creëren die warm en uitnodigend is. Het patroon 
doet denken aan beton en het bladmetaal is duurzaam en 
onderhoudsvriendelijk.
Deur
30×60 cm 504.576.95 7,50
40×60 cm 104.576.97 10,-
40×75 cm 904.576.98 15,-
30×180 cm 304.576.96 25,-

Ladefront
40×30 cm 904.577.02 10,-
60×30 cm 504.577.04 20,-
80×30 cm 004.577.06 25,-

ENHET deur, spiegel. 
Met deze geweldige optie tover je alle ENHET wandkasten om 
tot de perfecte spiegelkast boven de wastafel. Zo heb je niet 
alleen de opbergruimte die je nodig hebt, maar kan je ook 
elke ochtend zien hoe mooi je bent.
Deur
30×75 cm 504.577.37 15,-
40×75 cm 904.577.35 20,-
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ENHET – alle onderdelen en prijzen

Open kastelementen
ENHET Bovenkastelement met planken – 15 cm diep 

40×15×75 cm
Wit 704.489.35 25,-
Antraciet 304.489.37 25,-
60×15×75 cm
Wit 004.489.67 30,-
Antraciet 804.489.68 30,-
Roodoranje 304.740.21 30,-

ENHET Bovenkastelement met planken – 30 cm diep 

40×30×75 cm
Wit 904.489.44 30,-
Antraciet 604.489.45 30,-
60×30×75 cm
Wit 204.489.71 35,-
Antraciet 004.489.72 35,-

   

ENHET Hoog kastelement met planken.

30×30×180 cm
Wit 404.489.46 60,-
Antraciet 204.489.47 60,-
60×30×180 cm
Wit 804.489.54 80,-
Antraciet 704.489.64 80,-

ENHET Onderkast met planken.

40×40×60 cm
Wit 604.489.50 40,-
Antraciet 404.489.51 40,-
60×40×60 cm
Wit 804.489.73 50,-
Antraciet 604.489.74 50,-

ENHET Onderkast basiselement voor wastafel. 

60×40×60 cm
Wit 404.644.70 35,-
Antraciet 204.644.71 35,-
Roodoranje 204.740.26 35,-

ENHET Poten voor open kasten, 23,5 cm, 2 st. Deze poten 
geven open onderkasten net dat tikkeltje meer en zorgen 
voor een luchtige look. Geschikt voor de ENHET open kasten 
van 40 en 60 cm diep en 60 cm hoog. Met de poten van 
23,5 cm hoog staan de onderkasten op een comfortabele 
werkhoogte. Kies je favoriete kleur die bij de onderkast 
past voor een mooi accent in de ruimte. De poten zijn 
verstelbaar tussen 22-24,5 cm om oneffenheden in de vloer 
te compenseren.
Wit 004.599.13 5,-
Antraciet 804.599.14 5,-
Roodoranje 804.740.28 5,-

NISSAFORS roltafel, 50,5×30×83 cm. 

Zwart 203.997.77 24,99
Roodoranje 804.657.45 24,99
Wit 404.657.33 24,99

ENHET accessoires voor open kasten
ENHET Hangende plankinzet, 26×28 cm. H 15 cm. De inzet 
schept ruimte voor meer en helpt je om de ruimte in de 
open ENHET frames optimaal te gebruiken. De inzet deelt de 
opbergruimte op en maakt plaats voor meer spullen in een 
handomdraai. Hang gewoon deze plankinzet in de groepen 
aan de zijkant van de open kast, tussen twee planken of 
onder een wandelement. Je hebt geen gereedschap nodig en 
hoeft geen gaten te boren in de muur. Perfect voor potjes en 
flessen in de badkamer.
Antraciet 704.657.55 5,-

ENHET Draaiplateau, 40×21 cm. Ben je het beu om steeds 
op zoek te gaan naar spullen die verdwijnen in de badkamer? 
Je kan dit makkelijk oplossing door deze handige draaiplank 
te bevestigen aan een van de open elementen van de ENHET 
serie. Dankzij het slimme ontwerp kan je de plank snel en 
eenvoudig bevestigen in elk open frame uit de ENHET serie. 
Je kan de plank ronddraaien om dingen te zoeken en te 
pakken. Perfect als extra opbergruimte voor nagellakflesjes of 
scheerset te hebben.
Antraciet 204.657.34 5,-
Roodoranje 404.740.25 5,-

ENHET Haak, 6×24 mm, 2 st. Met deze haken kan je makkelijk 
meer opbergruimte creëren. Pure magie! Niet helemaal... Je 
hangt de haken gewoon in de groeven onder de open ENHET 
elementen. En je hoeft ook geen gaten te boren! Je kan deze 
haken in de groeven onder de open ENHET frames hangen – 
of aan een ENHET ophangrail die apart wordt verkocht. Met 
deze haken maak je van onbenutte ruimte een praktische 
opbergruimte. Perfect voor van alles, van handdoeken 
tot halskettingen en badjassen in de badkamer. Hang 
SKATTÅN bakken aan de haken om ruimte te scheppen voor 
bijvoorbeeld tandenborstels.
Wit 004.657.54 1,-
Antraciet 604.657.51 1,-

ENHET Rail voor haken. Met deze stang benut je elke 
centimeter onder je open ENHET element. Je hangt er haken 
en bakjes op, zonder gereedschap of gaten te boren. Kies een 
kleur die bij je inrichting past of een kleuraccent toevoegt. 
Met ENHET haken en een SKATTÅN bak aan de rail creëer je 
ruimte in overvloed voor allerlei zaken, zoals accessoires en 
tandenborstels in de badkamer.
37 cm
Wit 104.657.39 3,-
Antraciet 704.657.36 3,-
57 cm
Wit 504.657.42 4,-
Antraciet 704.657.41 4,-

SKATTÅN Houder, 12×34 cm. Je houdt alles bij de hand, van 
bestek tot kruiden, zonder je lades vol te hoeven proppen. 
Je kan makkelijk haken bevestigen aan de zijkanten of de 
onderkant van open ENHET kastelementen. Verandert ruimte 
onder open ENHET frames in praktische opbergruimte, waar 
je alles binnen handbereik hebt. Als je kleine spullen in bakken 
kan opbergen, is het makkelijker om het werkblad in de 
badkamer op orde te houden.

304.657.57 1,-

TAVELÅN Dienblad, 2 st. Met deze decoratieve dienbladen 
creëer je veel opbergruimte, zelfs in krappe plekjes. Als je 
ze stapelt, nemen ze zelfs nog minder plaats in. Past perfect 
in ENHET open wandframes (15 of 30 cm diep), maar je kan 
deze natuurlijk gebruiken waar je maar wilt. Misschien op het 
werkblad of een plank, in een kast of een lade? Decoratief, 
praktisch en makkelijk te verplaatsen als je de spullen 
ergens anders nodig hebt. We hebben de lades gemaakt van 
bamboe, een duurzaam en snelgroeiend natuurlijk materiaal 
dat goed tegen vocht en spatwater kan. 

504.657.56 7,99

ENHET spiegel voor element, 25×4,5×75 cm. Deze spiegel 
kan je makkelijk bevestigen aan de ENHET wandelementen 
(15 cm diep) zodat je meteen van het uitzicht kan genieten. 
Je kan hem opzij schuiven zodat je makkelijk bij je dagelijkse 
verzorgingspullen in de kast kan. Jij kiest zelf wat je wil 
verbergen of tonen, want je kan de spiegel van de ene kant 
naar de andere schuiven.

404.490.74 20,-
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Knoppen en grepen voor ENHET –  
alle onderdelen en prijzen

De GUBBARP knop en handgreep in wit plastic hebben een 
simpele, moderne look die je makkelijk kan combineren met 
verschillende deuren en ladefronten.
GUBBARP Knop, 2 st.
21 mm
Wit 803.364.33 0,50
GUBBARP Greep, 2 st. 
116 mm
Wit 003.364.32 0,50

BILLSBRO handgrepen hebben strakke lijnen met een 
minimalistische, moderne uitstraling.
BILLSBRO Greep, 2 st. 
40 mm
Wit 203.343.14 4,-
Roestvrij staalkleur 603.235.92 4,-
120 mm
Wit 503.343.03 5,-
Roestvrij staalkleur 703.236.00 5,-
320 mm 
Wit 603.343.12 8,-
Roestvrij staalkleur 503.235.97 8,-
520 mm
Wit 503.343.17 10,-
Roestvrij staalkleur 403.235.93 10,-
720 mm
Wit 103.343.19 12,-

Roestvrij staalkleur 703.235.96 12,-

BAGGANÄS knoppen en handgrepen hebben strakke lijnen 
met een moderne look. Ze zijn verkrijgbaar in zwart, messing 
en roestvrij staal zodat je de look kan kiezen die het best bij je 
smaak en interieur past.
BAGGANÄS Knop zwart 2 st.
20 mm
Zwart 103.384.16 4,-
Messingkleur 803.384.08 4,-
Roestvrij staal 103.384.21 4,-
BAGGANÄS Knop, 2 st.
21 mm
Zwart 903.384.17 4,-
Messingkleur 003.384.12 4,-
Roestvrij staal 903.384.22 4,-
BAGGANÄS Greep, 2 st.
143 mm
Zwart 803.384.13 7,-
Messingkleur 003.384.07 7,-
Roestvrij staal 703.384.18 7,-
335 mm
Zwart 603.384.14 10,-
Messingkleur 203.384.11 10,-
Roestvrij staal 503.384.19 10,-

ENERYDA knoppen en handgrepen zijn verkrijgbaar in 
verschillende vormen en kleuren, met een traditionele 
uitstraling. Je kan kiezen uit chroom, messing en zwart.
ENERYDA Knop, 2 st. 
20 mm
Zwart 303.475.04 4,-
Messingkleur 203.475.09 4,-
Verchroomd 503.475.03 4,-
27 mm 
Zwart 803.475.06 5,-
Messingkleur 403.475.08 5,-
Verchroomd 003.475.10 5,-
ENERYDA Knop, 2 st.
35 mm
Zwart 003.475.05 8,-
Messingkleur 603.475.07 8,-
Verchroomd 803.475.11 8,-
ENERYDA Komgreep, 2 st.
89 mm
Zwart 503.475.17 10,-
Messingkleur 903.475.15 10,-
Verchroomd 403.475.13 10,-
ENERYDA Greep, 2 st.
112 mm
Zwart 703.475.16 8,-
Messingkleur 203.475.14 8,-
Verchroomd 603.475.12 8,-

HACKÅS knoppen en handgrepen zijn glad maar bieden toch 
een goede grip en geven je interieur een moderne look.
HACKÅS Knop, 2 st. 
15 mm
Wit 604.086.85 5,-
Antraciet 803.397.90 5,-
HACKÅS Greep, 2 st.
100 mm
Wit 304.086.82 5,-
Antraciet 303.424.79 5,-
300 mm
Wit 104.086.83 10,-
Antraciet 503.424.78 10,-

HISHULT knoppen en handgrepen zijn gemaakt van zacht 
afgerond wit porselein dat een goede grip biedt en je woning 
een landelijke look geeft.
HISHULT Knop, porselein wit, 2 st. 
23 mm
Wit 202.731.41 4,-
30 mm 
Wit 502.652.48 5,-

HISHULT Greep, porselein wit, 2 st.
140 mm 
Wit 902.652.46 8,-
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Wastafels voor ENHET

Keramieken wastafels zijn geliefd vanwege hun zachte vormen 
en slijtvaste oppervlakken. Omdat we ze met zorg en de beste 
materialen produceren, kunnen we je een garantie van tien jaar 

geven op alle keramieken wastafels. Sifon en bodemventiel zijn 
apart verkrijgbaar. 

TVÄLLEN wastafel 1 bak, keramiek. 

44×43×5 cm 804.508.24 39,-
64×33×5 cm 404.801.73 39,-
64×43×5 cm 504.508.25 49,-

Kranen voor ENHET

BROGRUND wastafelmengkraan, met bodemventiel. 

Verchroomd 603.430.81 70,-

ENSEN wastafelmengkraan, met bodemventiel. 

Verchroomd 602.813.80 50,-
      

LILLSVAN wastafelmengkraan, met bodemventiel. 

Verchroomd 704.003.25 30,-

OLSKÄR wastafelmengkraan, zonder bodemventiel. 

Verchroomd 702.177.51 20,-

Al onze mengkranen besparen water en energie omdat ze 
uitgerust zijn met een mechanisme dat de waterstroom 
vermindert zonder drukverlies.

PILKÅN wastafelmengkraan, zonder bodemventiel. 

Verchroomd 504.003.26 30,-

      

SALJEN wastafelmengkraan, zonder bodemventiel. 

Zwart kunststof 403.854.92 20,-

 
GLYPEN wastafelmengkraan, met bodemventiel. 

Verchroomd 304.423.65 50,-

Sifon voor TVÄLLEN wastafel

RÄNNILEN sifon, 1 bak. 

404.224.04 10,-

Met een uittrekbare sifon kan je de lengte gemakkelijk 
aanpassen zodat je plaats krijgt voor een la - of om aan te 
sluiten op de afvoer, wasmachine of condensdroger.
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SILVERGLANS led-verlichting voor ENHET 

De SILVERGLANS LED verlichtingskit is ontworpen voor de ENHET serie en doet dienst 
als werkblad- en sfeerverlichting in de keuken. Met de TRÅDFRI driver en de draadloze 
dimmer kan je makkelijk je verlichting aan- en uitzetten of je verlichting dimmen. 

SILVERGLANS driver voor draadloze besturing, 30W, 
goedgekeurd voor IP44, wit.

104.747.72 24,99

SILVERGLANS led-strip voor badkamer,  
goedgekeurd voor IP44:
Antraciet 
40 cm 204.396.84 12,99
60 cm 804.396.76 17,99
Wit 
40 cm 004.396.37 12,99
60 cm 304.396.45 17,99
80 cm 704.396.53 24,99

TRÅDFRI draadloze dimmer, wit.

704.085.95 6,-

Past perfect bij de ENHET badkamer code B100

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 1, wit 694.186.18 43,98

Past perfect bij de ENHET badkamer code B108

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 2, wit 094.186.64 69,96

Past perfect bij de ENHET badkamer code B102

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 3, wit 794.186.65 79,96

Past perfect bij de ENHET badkamer code B101, B106, B110

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 4, antraciet 294.186.82 48,98

Past perfect bij de ENHET badkamer code B103

  
SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 5, wit 094.186.83 84,96

Past perfect bij de ENHET badkamer code B104

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 6, antraciet 894.186.84 74,96

Past perfect bij de ENHET badkamer code B107

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 7, antraciet 594.186.85 92,95

Past perfect bij de ENHET badkamer code B109

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 8, wit 194.186.87 74,96

Past perfect bij de ENHET badkamer code B105, B111

SILVERGLANS/TRÅDFRI verlichtingsset nr. 9, wit 994.186.88 48,98

Verlichtingsoplossingen voor ENHET –  
alle onderdelen en prijzen
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Begeleiding

Bezoek een IKEA winkel
Je vindt de openingsuren en de routebeschrijving 
voor een IKEA in je buurt op onze website IKEA.be.

IKEA online:
Voor meer informatie over winkelen  
bij IKEA ga je naar IKEA.be.

Winkelen bij IKEA

Snel en makkelijk van je nieuwe IKEA badkamer genieten. Wij 
helpen je met plezier. Hieronder vind je brochures en tools die 
je ondersteunen bij elke stap. Alle materialen zijn verkrijgbaar 
in jouw IKEA winkel of online op IKEA.be.

IKEA.be
Op onze website vind je hopen inspiratie en ideeën voor je 
ENHET badkamer, zowel voor een nieuwe badkamer als voor 
een bestaande die je een opknapbeurt wilt geven. Bovendien 
vind je hier alle denkbare producten om je ideale badkamer in 
detail uit te werken. 

ENHET Badkamerinstallatiegids
Onze ENHET badkamerinstallatiegids biedt tips en stap-voor-
stapinstructies om zelf je badkamer te installeren. Denk eraan: 
je kan het allemaal alleen doen. Maar dat hoeft niet. 

IKEA Badkamerplanner
Stel jouw ENHET badkamer samen in een 3D-omgeving waarbij 
je een prijs krijgt voor elk element en de volledige badkamer. 
Je kan de plannen en productenlijsten thuis afdrukken of ze 
opslaan op de IKEA website. In jouw IKEA winkel kan je het 
ontwerp bespreken met een van onze badkamerexperts voor 
meer advies en ondersteuning. Meer informatie op IKEA.be. 
Snel en makkelijk van je nieuwe IKEA badkamer genieten. Wij 
helpen je met plezier. Hieronder vind je brochures en tools die 
je ondersteunen bij elke stap. Alle materialen zijn verkrijgbaar 
in jouw IKEA winkel of online op IKEA.be.
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