
soho: a cosmopolitan concept for bathrooms
with an edge
The soho collection from JEE-O is now complete. In addition to the freestanding shower, the

collection now includes a bath mixer and a wall faucet. The soho trio have a sturdy, stark form,

and the black hammer coating gives the robust designs the right look. Industrial and pure, soho

is a statement. These black beauties create a singular experience in the bathroom with design

that delights the senses.

SoHo is a vibrant neighborhood in cosmopolitan New York. It is a dynamic melting pot of

cultures and styles, and home to countless industrial loft apartments, many of which are

austere and stark in their design. The soho collection from JEE-O is characterized by the same

simplicity. Less is more. All unnecessary clutter has been removed from the rock-solid shower.

The robust coating asks to be touched, and is fully in keeping with the sturdy design. The mixer

handle stands out, and is operated intuitively in the same way as a joystick. The handle's tactile

rubber coating also looks and feels sensational. With or without the handshower option, this

eye-catching shower is suitable for use both indoors and out. In combination with the 365 all

weather frost free option, the soho shower can be used outdoors all year round. The shower

won a Red Dot Award for product design earlier this year.

Bold faucets
Like the shower, the soho bath mixer and wall faucet are made from stainless steel, and are

finished with a dark hammer coating. The freestanding bath mixer is designed to be mounted

on the floor next to the bathtub, and is operated by a single lever mixer. The high spout has a

similar design to the showerhead, and the projecting single lever mixer is used as handle. The

bath mixer has a separate handshower with an understated, slender head. A stark two-hole wall

faucet completes the soho collection. The characteristic handle with its single-lever action is

located to the right of the wall faucet. The flow and temperature of the water can be adjusted in

a single fluid movement, thanks to the one-move cartridge in the faucet mechanism. It is

advanced technology of this kind that sets JEE-O apart at a national and international level.

Black and white



The black soho collection is particularly well-suited for use in combination with white sanitary

fixtures. The combination of black and white is a classic one that always looks contemporary.

Take, for instance, the Angela bathtub with extra thick edges, and the Mango basin with its fluid

design. They complement perfectly the industrial, robust look of the soho collection. Angela and

Mango are made from DADOquartz, an innovative composite material consisting of resin and

quartz. The material is silky smooth to the touch, and maintains the temperature of the

bathwater for longer. It is resistant to stains, scratches and bacterial growth, and is colorfast.

Grand & Johnson
JEE-O has developed the soho collection in collaboration with the Amsterdam-based design

studio Grand & Johnson. Between them, Bertel Grote and Jeroom Jansen have over 20 years’

experience in creating high-end interiors in many countries, including the Netherlands. JEE-O

and Grand & Johnson: creative cosmopolitans working together to shape maximum

minimalism.

Recommended retail prices: Soho collection available on request, Angela bathtub € 4,779.50,

Mango basin € 1,512.50.For more information, visit www.jee-o.com.

Note for editors: For HR visual material and further information about JEE-O, please download

the presskit below.

soho: concept voor badkamers met een bite
De soho collectie van JEE-O is nu compleet. Naast de staande douche, zijn nu ook de

badvuller en wandkraan helemaal uitontwikkeld. Het soho trio oogt stevig en stoer. De zwarte

hamerslag coating geeft de robuuste vormgeving de juiste looks. Industrieel en puur. Soho is

een statement. De Black Beauties zorgen voor een stuk beleving in de badkamer. Design om

van te watertanden.



Soho is een bruisende wijk in het cosmopolitische New York. Een dynamische smeltkroes van

culturen en stijlen. Met veel industriële lofts die doorgaans sober én stoer tegelijk zijn ingericht.

Ook de soho collectie van JEE-O schittert in eenvoud. Less is more. Zo staat de douche als

een huis, juist doordat alle overbodige poespas achterwege is gelaten. De robuuste coating

nodigt uit om aan te raken. En past helemaal bij de stevige vormgeving. Blikvanger is de

uitstekende menggreep, die zich als een soort joystick intuïtief laat bedienen. De tactiele

rubbercoating van de hendel is ook weer een sensatie voor zowel de look als feel. Met of

zonder handdouche is deze douche een eyecatcher voor zowel binnen als buiten. Voorzien van

de 365 all weather frost free optie, is de soho-douche geschikt voor buiten, het hele jaar door.

De douche is dit jaar onderscheiden met een Red Dot Award voor goed design.

Kranige kranen
De soho badvuller en wandkraan zijn, net als de douche, gemaakt van roestvast staal en

afgewerkt met een donkere hamerslag coating. De vrijstaande badvuller is bedoeld om naast

het bad op de vloer te installeren en laat zich bedienen door een eengreepsmengkraan. De

hoge kraan heeft dezelfde vormgeving als de douchekop en ook de eengreepsmengkraan

steekt als een hendel uit. De badvuller heeft een losse hand douche met een subtiel slanke

kop. Een stoere tweegats wandkraan maakt de soho-collectie compleet. De

eengreepsbediening, de karakteristieke hendel, zit apart, rechts naast de wandkraan zelf.

Dankzij de zogenaamde one-move cartridge in het kraanwerk, zorgt de greep in één vloeiende

beweging voor meer of minder water, voor warm of koud water. Het zijn dit soort geavanceerde

technieken waarmee JEE-O zich nationaal en internationaal onderscheidt.

Zwart-Wit
De zwarte soho collectie leent zich bij uitstek voor combinaties met wit sanitair. Zwart en wit is

immers een klassieke combinatie die altijd actueel blijft. Neem bijvoorbeeld het ligbad Angela

met extra dikke randen en de vloeiende vormgegeven wastafel Mango. Ze zijn zo ontworpen,

dat ze qua uitstraling perfect aansluiten bij de industriële, robuuste look van de soho collectie.

Angela en Mango zijn gemaakt van DADOquartz; een innovatief composietmateriaal van hars

en kwarts, dat het badwater langer op temperatuur houdt en zijdezacht aanvoelt. Het materiaal

is vlek- en krasbestendig, antibacterieel en kleurvast.

Grand & Johnson



Voor de soho collectie heeft JEE-O samengewerkt met de Amsterdamse designstudio Grand &

Johnson. Bertel Grote en Jeroom Jansen hebben samen meer dan twintig jaar ervaring in het

creëren van high-end interieurs in binnen- en buitenland. JEE-O en Grand & Johnson:

creatieve cosmopolieten die samen vormgeven aan maximaal minimalisme.

Advies verkoopprijzen: Soho collectie op aanvraag. Bad Angela € 4.779,50, wastafel Mango €

1.512,50. Kijk voor meer informatie op: www.jee-o.com.

Hieronder zie je een impressie van het beeldmateriaal van JEE-O. Voor al het beschikbare

beeldmateriaal download je eenvoudig de presskit.

http://www.jee-o.com/
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ABOUT JEE-O

JEE-O Unique Bathrooms weds beautiful design to functionality in bathroom concepts. Extending beyond the
bathroom, the designs by JEE-O also fit beautifully in the rest of the house, including the kitchen or sauna, by the
swimming pool or on the beach. JEE-O has a minimalistic, innovative style with a cosmopolitan character. Bold
and distinctive, yet refined: JEE-O creates concepts providing sufficient space for body and mind, always seeking
an atmosphere of functional luxury.

2004 marks the birth of JEE-O, a creative concept by Lammert Moerman. The brand has grown immensely since
that time; its selection of separate showers and baths, mixers and wash basins is currently available all across
the globe. The JEE-O soho 01 shower won a Red Dot award and a German Design Award.
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