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SOLID SURFACE

EH Design presenteert een toonaangevende
collectie Solid Surface sanitair.
VERRASSEND VEELZIJDIG
Solid Surface: in één woord eindeloos.
Het kan echt alles aan. Van rechtlijnig tot de
meest grillige vormen, van standaard afmetingen
tot de meest extreme formaten, van very
basic tot en met een extra persoonlijke touch.
Gekend door keukenwerkbladen, douche- en
badbekleding, sanitaire elementen, wastafel,
Bad, …Ideaal voor creatieve ideeën, complexe
realisaties en uitgelezen exclusieve stukken.
Een uniek gevormd bad, een meterslange en
naadloze wastafel, …noem maar op.
Door de onderhoudsvriendelijkheid en uiterst
hygiënische kenmerken is Solid Surface perfect
toepasbaar in de Badkamer, voedingssector,
horeca, ziekenhuizen of medische praktijken.
Uitermate geschikt voor publieke ruimtes als
sportcomplexen, wellness- en fitnesstempels.
WAT IS SOLID SURFACE?
Merknamen als Corian, Kerrock, Avonite,
Hi-macs … klinken wellicht bekend in de
oren. Typische voorbeelden van Solid Surface.
Solid Surface is de verzamelnaam voor
massieve oppervlakte materialen die bestaan

uit acryl gebonden, natuurlijke mineralen en
pigmenten. Solid Surface staat voor “duurzaam
oppervlaktemateriaal” en is voor vrijwel elke
vormgeving geschikt. Solid Surface combineert
de goede eigenschappen van natuurlijke
mineralen en kunststofharsen. Massief, stevig,
stootbestendig, uiterst flexibel en bewerkelijk.
Solid Surface kan thermisch gevormd worden,
gefreesd, geschuurd en naadloos verlijmd.
Solid Surface is bovendien milieuvriendelijk
en biologisch verantwoord. Het materiaal is
functioneel, buitengewoon duurzaam en wordt
zowel gebruikt in huis als in verschillende
commerciële sectoren. Door de ontelbare
vormmogelijkheden het ultieme materiaal om uw
Badkamer interieur een eigen look te geven...
UITSTRALING
Solid Surface heeft een luxueuze uitstraling.
Het materiaal heeft karakter en kan elke vorm
aannemen die u wenst. Bijzonder is dat het
te combineren is met andere materialen als
hout en roestvrij staal. Door zijn vervormbare
eigenschappen is het gemakkelijk om er op
elke gewenste plek hoeken in te maken, of juist
zachte rondingen en om verschillende hoogtes in
een ontwerp aan te brengen.
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MASSIEVE WASBAKKEN
Onze wasbakken en waskommen worden met
de hand gemaakt uit Solid Surface. Sinds enkele
jaren is dit het summum voor de badkamer door
de ongekende kwaliteit, hygiëne en design.
De wasbakken en waskommen worden naadloos
gegoten in een mal of naadloos verlijmd en
moeten dan heel langzaam uitharden tot het
eindresultaat. Daarna worden ze handmatig
gepolijst wat elke wasbak een unieke uitstraling
geeft. De wasbakken en waskommen hebben
een matte afwerking.
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MASSIEVE BADEN
Ook onze baden worden met de hand gemaakt
uit het Solid Surface materiaal. Sinds enkele jaren
wordt dit materiaal veel toegepast en is het uniek
door de ongekende kwaliteit, hygiëne en design.
Bovendien heeft het een klasse uitstraling,
een prima isolerende eigenschappen. Ook de
baden worden naadloos gegoten in een mal en
worden handmatig gepolijst wat elk bad een
unieke uitstraling geeft. De baden hebben een
matte afwerking.
MAATWERK
Door eigen productie kunnen wij tevens op
aanvraag maatwerk verzorgen, informeer naar
de mogelijkheden!
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Stretto 60
Afm: 605 x 455 x 80mm
Kleur: Mat wit
Leverbaar met of zonder kraangat.

Stretto 90
Afm: 905 x 455 x 80mm
Kleur: Mat wit
Leverbaar met of zonder kraangat.

De Stretto wastafel serie kan zowel met als zonder kraangat worden geleverd.
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Stretto 120

Afm: 1205 x 455 x 80mm
Kleur: Mat wit

Stretto 160 dubbele wastafel in mat wit met Modena bad

Leverbaar met of zonder kraangat.

Stretto 160

Afm: 1605 x 455 x 80mm
Kleur: Mat wit
Leverbaar met of zonder kraangat.
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Varzo Slimline 120

Formazza 120

Afm: 1204 x 480 x 12mm

Afm: 1204 x 455 x 100mm

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

•

Leverbaar met of zonder kraangat.

Op maat zaagbaar, informeer naar
de mogelijkheden.

•

Leverbaar met of zonder kraangat.

Varzo Slimline 140

Formazza 160

Afm: 1404 x 480 x 12mm

Afm: 1604 x 455 x 100mm

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

•

Leverbaar met of zonder kraangat.

Op maat zaagbaar, informeer naar
de mogelijkheden.

•
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Leverbaar met of zonder kraangat.
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Mondena

Afm: 690 x 395 x 90mm

Afm: 325 x 325 x 250mm

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit
Leverbaar met of zonder kraangat.

Tollegno

Biella

Afm: 500 x 500 x 250mm

Afm: 590 x 350 x 75mm

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

Leverbaar met of zonder kraangat.
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‘‘TIJDLOOS WIT EN NATUURLIJK HOUT’’
Hedendaags design dat alle modetrends en stijlvarianten kan overbruggen

WASTAFELS

Sacile

Afm: 500 x 350 x 135mm
Randdikte: 3mm
Kleur: Mat wit

Milano

Caorle

Afm: 600 x 350 x 175mm

Afm: 560 x 320 x 150mm

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit
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Sacile wastafel in mat wit met Ponte bad
Sacile wastafels in mat wit met Valdo bad
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Cossato S

Cossato L

Randdikte: 6mm

Randdikte: 6mm

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

Afm: Ø 240 x 110mm

Afm: Ø 390 x 145mm

‘‘De mogelijkheden van Solid Surface zijn onuitputtelijk’’

Cossato M

Afm: Ø 320 x 140mm
Randdikte: 6mm
Kleur: Mat wit
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Salle

Vicenza

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

Leverbaar met of zonder kraangat.

Leverbaar met of zonder kraangat.

Veneto

Tolmezzo

Kleur: Mat wit

Inset basin t.b.v. fonteinkastje.

Leverbaar met of zonder kraangat.

Kleur: Mat wit

Afm: 400 x 220 x 100mm

Afm: 400 x 220 x 360mm

Afm: 400 x 220 x 100mm

Afm: 400 x 220 x 12mm

Leverbaar met of zonder kraangat.
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Modena

Ponte

Randdikte: 25mm

Randdikte: 28mm

Incl. Solid Surface afvoerset.

Incl. Solid Surface afvoerset.

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

Milano

Valdo

Randdikte: 100mm

Randdikte: 28mm

Incl. Solid Surface afvoerset.

Incl. Solid Surface afvoerset.

Kleur: Mat wit

Kleur: Mat wit

Afm: 1800 x 850 x 560mm

Afm: 1640 x 770 x 550mm

Afm: 1880 x 1030 x 560mm

Afm: 1750 x 832 x 550mm
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Milano bad ‘front view’

Modena bad ‘top view’
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Cossato L wastafels in mat wit met Livigno massief eiken badkamermeubel

WASTAFELS

SPECIALS

Maatwerk

Door eigen productie kunnen wij tevens op
aanvraag maatwerk verzorgen, informeer naar
de mogelijkheden!
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TOEBEHOREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Solid Surface is een verzamelnaam voor
een groep duurzame oppervlaktematerialen
die bestaan uit acryl gebonden, natuurlijke
mineralen en pigmenten. Solid Surface staat
voor “duurzaam oppervlaktemateriaal” en is voor
vrijwel elke vormgeving geschikt. Corian® en
Hi-Macs® zijn tot op heden de bekendste
van haar soort gebleken. Sollid surface heeft
een sterk karakter door vele ontwerp- en
toepassingsmogelijkheden.
EH Solidsurface werk alleen met massief A label
kwaliteits solid surface, dit waarborgt
de duurzaamheid.

Afvoerset / Slimeline
Afvoerset/slimeline

Solid Surface cover.
Kleur: Mat wit

VERWERKINGS TECHNIEKEN:
Gieten
Het composietmateriaal wordt geïnjecteerd in
mallen (verschillende vormen en afmetingen)
waarna het stolt. Hierbij vervaardig je een enkel
stuk zonder naden.

Klick Klack Plug

Fabricage
Bij fabricage wordt het materiaal uit 1 gieting
in stukken gezaagd en tegen elkaar verlijmd.
Hierdoor lijkt het uit een stuk te bestaan en
bestaat de mogelijkheid om 1 enkel stuk
te vervaardigen.

Klick Klack Plug long tail / chrome
Solid Surface cover vlak of bol.
Kleur: Mat wit
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DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• Sterk en duurzaam
• Brandwerend
• Vocht- en vlekbestendig
• Onderhoudsvriendelijk
• Bestand tegen schadelijke invloeden van een
groot aantal chemische middelen
• Hygiënisch: porie- en naadloos
• Fraai én praktisch: warm, tijdloos, mooi
en robuust
• Repareerbaar (massief en homogeen)
• Slijtvast
• Thermisch vervormbaar in bijna elke
denkbare vorm
• Milieuvriendelijk en biologisch verantwoord
BESCHADIGINGEN ZIJN GEEN PROBLEEM
Solid Surface is zo duurzaam dat er in de meeste
gevallen tien jaar garantie op wordt gegeven.
Mocht er toch een beschadiging of breuk
ontstaan, dan kan een vakman het materiaal
zodanig repareren dat er van de beschadiging
niets meer te zien is.
BEWERKING
Solid Surface kan worden gezaagd, geslepen,
geschuurd en gelijmd. Maar door de
synthetische component is het plastisch bij
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hogere temperaturen en dus vormbaar. Het
kan nagenoeg onzichtbaar gecombineerd
worden met andere kleuren en zelfs met andere
materialen. Hierdoor krijgen creatieve geesten
en veeleisende klanten de vrijheid waar ze zo
van houden.
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
Solid Surface producten vereisen minimaal
onderhoud voor dagelijkse reiniging, een
eenvoudige veeg met een zachte natte doek om
oppervlakkig vuil te verwijderen is al voldoende.
Bij hardnekkig vuil kan er een licht schurend
middel gebuikt worden (bijv. Ciff)
Afgeraden wordt het gebruik van aardolie
gebaseerde producten bij het schoonmaken
(aceton thinner of andere oplosmiddelen) deze
middelen kunnen ernstige schade veroorzaken
aan het product.
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