
Speciale kleurafwerking

Special finishes
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Soms hebben producten en assortimenten een kleine verandering nodig om 
de badkamer nog meer naar uw eigen smaak vorm te geven. Met Cleopatra 
special finishes individualiseren wij met oog voor detail onze producten  
volgens de persoonlijke wensen van de klant. Dat kunnen oppervlakken zijn uit 
acryl, maar ook speciaal gekleurde inbouwdelen voor in het bad of whirlpool. 

Personaliseer uw bad middels de verschillende kleuren.
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De hoogwaardige afwerkingskleuren worden vervaardigd op basis van 
PVD-technologie: een modern en milieuvriendelijk proces voor de  
vervaardiging van bijzondere oppervlakken. In vergelijking met  
gegalvaniseerde chroomoppervlakken is deze coating beter bestand tegen 
krassen en reinigingsmiddelen en minder gevoelig voor corrosie.
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Chrome (000)

Brushed bronze (140)

Brushed black chrome (340)

Stainless steel optic (800)

Kleurenoverzicht
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Polished optic gold (990)

Mat zwart (440)

Mat wit (450)

De genoemde kleurcodes zijn uniek en zorgen van een passende uitstraling bij 
overige producten welke u in de badkamer toepast. Andere kleuren op aanvraag.
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· Spa (lucht) systeem (14 jets)

Opties 

· Hydro (water) systeem (10 jets)

· Spa - Hydro systeem (14 / 10 jets)

· Bad (zonder systeem)

Brushed bronze (140) Brushed black chrome (340)Baden & whirlpool

· Kleurverlichting

· Badrand kranenset

· Badverwarming

Chrome (000)

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Specificaties kleuren en systemen
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Polished optic gold (990) Stainless steel optic (800) Mat zwart (440) * Mat wit (450) *

De kleuren zijn verkrijgbaar voor baden zonder whirlpoolsysteem en de systemen 
uit de complete wellness lijn. Baden zonder systeem worden uitgevoerd met 
badframe en overloop/leegloop combinatie.  

n.v.t. n.v.t.

* Kleuren zijn gecoat maar niet middels PVD.
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Hydro (water) jet

Overloop / leegloop combinatie RGB LED kleurlicht spotBadrand kranenset

· Thermostaat
· Omstelknop
· Overloop/leegloop inloop combinatie
· Handdouche 

Whirlpool bediening

· Touch bediening uit glas
· Spa (lucht)  +/-
· Hydro (water) +/-
· Kleurverlichting
· Nablaasfunctie
· Pulsatie

Spa (lucht) jet

Specificaties onderdelen
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Voorbeelden

Badkleur: mat zwart - inbouwdelen: Stainless steel optic (800)

Badkleur: mat grijs - inbouwdelen: Polished optic gold (990)
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Badkleur: mat wit - inbouwdelen: Brushed black chrome (340)

Badkleur: glanzend wit - inbouwdelen: Brushed bronze (140)



Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl

Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele
ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke
momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.

Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl 
of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.




