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Rezi Sanitair

InspIratIeboek
Trendy bedieningspanelen en sfeervolle toepassingen, om u te inspireren…
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INHOUDSOPGAVE
           

Voor u ligt het Inspiratieboek van Rezi Sanitair. 
Hiermee willen wij u een indruk geven wat Rezi Sanitair 
te bieden heeft, op het gebied van bedieningspanelen  
en inbouwelementen voor de hedendaagse badkamer  
en toiletruimte. 

In een aantal verschillende badkameropstellingen ziet u 
verschillende Rezi bedieningspanelen. Voor elke stijl en 
ieder budget hebben wij een passende oplossing.
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Strakke lijnen en moderne sanitair kleuren

Modern bedieningspanelen 

Voor de verschillende uitvoeringen zie pagina 4-7

Natuurlijke materialen gecombineerd met 
kunststof verchroomde druktoetsen

Design 1.0 bedieningspanelen  

Voor de verschillende uitvoeringen zie pagina 11-16
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Elegant design dat past in elke badkamer

Basic bedieningspanelen 

Voor de verschillende uitvoeringen zie pagina 8-10

Natuurlijke materialen gecombineerd met 
messing verchroomde druktoetsen

Design 2.0 bedieningspanelen 
Voor de verschillende uitvoeringen zie pagina 11-16

Als start/stop 
uitvoering

Met grote/kleine 
spoeling

MODERN

BASIC

DESIGN 1.0

DESIGN 2.0
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MODERN

De Modern bedieningspanelen gecombineerd met het Rezi 
inbouwreservoir zorgen ervoor dat u jarenlang, elke dag  
kunt genieten van een exclusieve, moderne uitstraling  
in uw badkamer. 

De Modern serie bedieningsplaten is in een groot aantal 
uitvoeringen verkrijgbaar, aangepast aan de sfeer van  
uw badkamer. 

Strakke lijnen en moderne uitstraling  
ideaal voor de moderne badkamer
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MODERN Wit/MatChroom   
BB3651M WM

MODERN MatChroom  
BB3651M MM

MODERN Wit/GlansChroom   
BB3651M WG

MODERN Wit/Zwart    
BB3651M WZ

MODERN GlansChroom/Zwart   
BB3651M GZ

MODERN GlansChroom   
BB3651M GG

MODERN GlansChroom/Wit   
BB3651M GW 

MODERN MatChroom/Wit   
BB3651M MW

MODERN MatChroom/Zwart   
BB3651M MZ

MODERN Wit/Wit   
BB3651M WW

Rezi Modern bedieningspanelen zijn geschikt voor de Rezi Sanitair 
BB3650-serie inbouwreservoirs. Ze worden compleet geleverd met 
bevestigingsraam. 

Bediening: grote en kleine spoeling
De grote spoeling wordt in gang gezet door het indrukken van de 
grote brede knop en de kleine spoeling door het indrukken van 
de kleine knop.

De Rezi Modern bedieningspanelen zijn:
• Eenvoudig en zonder gereedschap te monteren
• Geschikt voor grote/kleine spoeling
• Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen
• Gemaakt van kunststof
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden

Bovenaanzicht MODERN - ware grootte

Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.



MODERN wit/wit – ware grootte



MODERN mat chroom/zwart – ware grootte
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BASIC

Met grote/kleine  
spoeling 

Basic Bedieningspanelen zijn verkrijgbaar in wit en 
andere gangbare sanitair kleuren.

Vertrouwde Rezi bedieningspanelen 
met een klassieke uitstraling

Als start/stop 
uitvoering
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BASIC start/stop Wit
BB3651F SS Wit

BASIC multiduo Glans Chroom
BB3651F MD Glans Chroom

BASIC start/stop Mat Chroom
BB3651F SS Mat Chroom

BASIC multiduo Mat Chroom
BB3651F MD Mat Chroom

BASIC start/stop Glans Chroom
BB3651F SS Glans Chroom

BASIC start/stop RVS
BB3651F SS RVS

BASIC multiduo Wit
BB3651F MD Wit

Bovenaanzicht BASIC - ware grootte

De Rezi Basic bedieningspa-
nelen zijn geschikt voor de Rezi 
BB3650-serie inbouwreservoirs. 
Ze worden compleet geleverd met 
bevestigingsraam. 

Verkrijgbaar in zowel start/stop 
uitvoering als met grote/kleine 
spoeling.

Het Rezi BB3651 FSS RVS 
bedieningspaneel is robuust 
en vandalisme bestendig. 
Deze wordt aan de muur 
bevestigd met speciale 
schroeven en is hierdoor 
uitermate geschikt voor 
openbare ruimtes zoals 
bv. cafés, hotels ed.

Weergegeven kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.



BASIC grote/kleine spoeling wit – ware grootte
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DESIGN 1.0 & 2.0

De Design bedieningspanelen zijn gemaakt van verschillende 
natuurlijke materialen zoals glas, hout en natuursteen en 
zijn leverbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. 

Dit maakt de Rezi Designpanelen tot een uitstekende  
keuze voor uw “high end” badkamer. 

Natuurlijke materialen 
voor een weldadige uitstraling



12

DESIGN Glas, Mat Wit
BB3651D1 WM - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 WM - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Helder Wit
BB3651D1 WH - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 WH - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Helder Beige
BB3651D1 BH - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 BH - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Sinaas-oranje
BB3651D1 OS - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 OS - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Tomaat-rood
BB3651D1 RT - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 RT - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Fuchsia-roze
BB3651D1 RF - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 RF - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Zonnebloem-geel
BB3651D1 GZ - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 GZ - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Appel-groen
BB3651D1 GA - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 GA - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Jade-groen
BB3651D1 GJ - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 GJ - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Mat Zwart
BB3651D1 ZM - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 ZM - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Helder Zwart
BB3651D1 ZH - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 ZH - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Zwart Staal/metallic
BB3651D1 ZS - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 ZS - toetsen verchroomd messing

Bovenaanzicht DESIGN 1.0 (kunststof verchroomde toetsen) - ware grootte

Bovenaanzicht DESIGN 2.0 (messing verchroomde toetsen) - ware grootte
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DESIGN Glas, Spiegel Antraciet
BB3651D1 SA - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 SA - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Spiegel Brons
BB3651D1 SB - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 SB - toetsen verchroomd messing

DESIGN Glas, Goud Staal/metallic
BB3651D1 GS - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 GS - toetsen verchroomd messing

DESIGN RVS met speciale schroeven
BB3651D2 RVS - toetsen verchroomd messing

DESIGN Hout, Kersen
BB3651D1 HK - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 HK - toetsen verchroomd messing

DESIGN Hout, Beuken
BB3651D1 HB - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 HB - toetsen verchroomd messing

DESIGN Natuursteen, Lei
BB3651D1 NL - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 NL - toetsen verchroomd messing

DESIGN Natuursteen, Graniet
BB3651D1 NG - toetsen verchroomd kunststof
BB3651D2 NG - toetsen verchroomd messing

Zijaanzicht Design 1.0  
met kunststof 
verchroomde toetsen  
- ware grootte  

Zijaanzicht Design 2.0  
met messing 
verchroomde toetsen
- ware grootte 

Design 1.0 
bedienings panelen hebben 
kunststof verchroomde 
druktoetsen en zijn geschikt 
voor de Rezi BB3650-serie 
inbouw reservoirs. 

De panelen worden compleet 
geleverd met bevestigings-
raam.

Bediening: 
grote/kleine spoeling

Design 2.0 
bedienings panelen hebben 
messing verchroomde 
druktoetsen en zijn geschikt 
voor de Rezi BB3650-serie 
inbouw reservoirs. 

De panelen worden compleet 
geleverd met bevestigings-
raam.

Bediening: 
grote/kleine spoeling
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DESIGN 1.0 Wit glas paneel (kunststof verchroomde druktoetsen) – ware grootte
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DESIGN 2.0 Leisteen paneel (messing verchroomde druktoetsen) – ware grootte
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DESIGN 2.0 Kersenhout paneel (messing verchroomde druktoetsen) – ware grootte
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INBOUW ELEMENTEN

Bouwbescherming   
De Rezi bouwbeschermingskap maakt  
installatie nog gemakkelijker. 

Deze is voorzien van een ribbelmotief  
dat inkorten vergemakkelijkt.  
De montage op het reservoir gebeurt  
zonder gereedschap, middels snelhechters.

Eenvoudige montage
De Rezi Quick Fit frames zijn voorzien van flexibele wandsteunhouders, 
die installatie snel en gemakkelijk maken, doordat deze 360º draaibaar 
en traploos instelbaar zijn.

De sets zijn ook los verkrijgbaar:
kort: BB3670, met normale bouten voor bouwdiepte 135-175 mm
lang: BB3671, met extra lange bouten voor bouwdiepte 175-300 mm

Vloerverwarming
De speciale Rezi bevestigingsset 
voor vloerverwarming maakt 
montage op vloeren met 
vloerverwarming mogelijk. 

Deze set BB3672 wordt geleverd 
inclusief bevestigingsschroeven. 



18

Inbouwreservoir BB3650 OFR Quick Fit BEAUTy 
•  Zelfdragend inbouwreservoir voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken, schuine wanden etc.

• Inhoud 7,5 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 liter / instelbaar tot 4,5-3,5 liter

• Traploos instelbare spoeling, Multiduo of Monoflush

• Maatvoering: 1180-1380 mm h, 500 mm br, 135-175 mm d.

• 360° draaibare wandbevestiging BB3670, verlengset 175 mm - 300 mm BB3671 separaat leverbaar

• Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten

• Draagvermogen ca. 400 kg

• Compleet met aanvoer-, afvoer- en bevestigingsmateriaal

• PE-afvoerbocht verlengd 80/80, incl. verloopstuk 80/100

• Boven- en achteraansluiting incl. messing hoekstopkraan

• Zeer geschikt voor metalstudwanden

• Geruisarme universele vlotterkraan, Easy Flush Universal

• Anti-condens isolatie, bouwbeschermingskap

• Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging

• Kiwa- en LGA-keurmerk, 10 jaar garantie op constructie, excl. slijtageonderdelen

Inbouwelement 
t.b.v. wastafel
Hoogte 1180 mm

Inbouwelement 
t.b.v. bidet
Hoogte 1180 mm

Inbouwelement t.b.v. 
armsteunen, geschikt 
voor vrijwel alle  
gangbare armsteunen. 
Hoogte 1180 mm.

Reservoirelement t.b.v. mindervalide toe-
passing, compleet met voorgemonteerde 
plaatelementen voor armsteunen.  
Geschikt voor vrijwel alle gangbare 
armsteunen en toiletpotten. 
Hoogte 1180 mm.

Inbouwelement 
t.b.v. wastafel 
met wandkraan
Hoogte 1180 mm

Inbouwelement 
t.b.v. urinoir met
drukspoeling
Hoogte 1180 mm

Inbouwelement 
t.b.v. urinoir met  
drukspoeling op urinoir
Hoogte 1180 mm

Dit is slechts een selectie uit ons assortiment inbouwelementen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rezi Sanitair.

Overige inbouwelementen
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METAL STUD ELEMENTEN
Rezi Metal Stud systeemwanden zijn 
vrijstaande montage systemen voor  
opname van uitwissel bare elementen.  

Ook de individuele Quick Fit elementen 
kunnen hierin worden toegepast. 

De Rezi Metal Stud wanden voldoen aan:
•  Brandveiligheidsnorm I90 volgens  

DIN 4102 deel 11
•  Geruisnorm DIN 4109
•  Statische standaard DIN 4103
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Metal Stud elementen

Horizontaal profiel 
Bouwlengte: 3000 mm
Buitenmaat: 50 x 30 mm

Wandbevestigingsset
Bouwdiepte: 370 mm

Metal Stud element 
t.b.v. wastafel

Metal Stud element 
t.b.v. wastafel met 
wandkraan

Metal Stud element 
t.b.v. urinoir met
drukspoeling

Metal Stud element 
t.b.v. wateraansluiting
met een diepte van
150 mm

Metal Stud element 
t.b.v. urinoir met 
drukspoeling op urinoir

Metal Stud element 
t.b.v. armsteunen 
geschikt voor vrijwel 
alle gangbare 
armsteunen

Verticaal profiel
Bouwlengte: 3000 mm
Buitenmaat: 50 x 50 mm 

C-profiel voor losse elementen
Bouwlengte: 2000 mm
Buitenmaat: 28 x  15 mm

Verbindingsstuk verticaal profielen
Bouwlengte: 350 mm

Geluidsisolatie tape
Breedte: 70 mm

Metal Stud element 
t.b.v. wateraansluiting 
voor bijvoorbeeld 
een douche of bad

Dit is slechts een selectie 
uit ons assortiment  
inbouw elementen.  

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met Rezi Sanitair.

Frame onderdelen
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VRIJSTAANDE ELEMENTEN
De Rezi serie vrijstaande elementen zijn 
zelfdragende elementen, die zowel los 
als gekoppeld met andere elementen vrij 
in de ruimte kunnen worden gebruikt. 

De vrijstaande combinatie elementen bieden 
de ontwerper van een sanitair blok volledige 
vrijheid, door twee verschillende sanitair 
modules te combineren in één element. 
Hierdoor is het mogelijk een compacte wand 
te creëren met twee verschillende sanitair 
functies aan beide zijden. 

Alle vrijstaande elementen zijn met elkaar 
te combineren door middel van verschillende 
onderdelen en koppelstukken. Hierdoor is 
een maximale flexibiliteit te bewerkstelligen.
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Verbindingslengte
Maatvoering 500 mm br

Koppelstuk

Half vrijstaand koppelframe 
Maatvoering 
500 mm br, 210 mm d

Frame onderdelen

Vrijstaand element  
t.b.v. toilet
Maatvoering 1180 mm h, 
500 mm br, 210 mm d

Voor reservoir specifi caties, 
zie BB3650 OFR op pagina 18

Vrijstaand koppelframe
Maatvoering 1180 mm h, 
500 mm br, 210 mm d

Vrijstaand element 
t.b.v. wastafel
Maatvoering 1180 mm h, 
500 mm br, 210 mm d

Vrijstaand combinatie element 
t.b.v. toilet en wastafel
Maatvoering 1180 mm h,  
500 mm br, 210 mm d

Voor reservoir specificaties,  
zie BB3650 OFR op pagina 18

Vrijstaand element 
t.b.v. bidet
Maatvoering 1180 mm h,  
500 mm br, 210 mm d

Vrijstaand combinatie element 
t.b.v. wastafel en bidet
Maatvoering 1180 mm h,  
500 mm br, 210 mm d

Vrijstaande elementen

Dit is slechts een selectie uit ons assortiment inbouw elementen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rezi Sanitair.
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Notities

Dit is slechts een selectie uit ons assortiment inbouw elementen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rezi Sanitair.



rezi sanitair nederland bV
Kerkhofstraat 21, 5554 HG Valkenswaard

T 040 - 208 92 81
F 040 - 284 26 51
E info@rezi.nl
W www.rezi.nl

Model, samenstelling, afmetingen, kleurwijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
2014


