
JEE-O World Baths in DADOquartz
While most JEE-O baths are wide at the edges, this new triumvirate from JEE-O is

distinguished by a subtle, narrow edging. This ensures a very pure and minimalist effect. It has

no effect on strength: the adapted DADOquartz is harder than stone and incredibly strong. But

these baths do weigh less, making them much easier to install.

Durable design
DADOquartz is composite material produced exclusively for JEE-O in South Africa, made of

resin and quartz, which retains bathwater temperature and feels silky soft to the touch. This

material is also stain and scratch resistant, antibacterial and – very importantly – absolutely

colourfast. White stays white forever. A very long lifespan is guaranteed! The factory guarantee

is a full 25 years. In short: these are design baths to enjoy from tip to toe, year in, year out, for

years to come.

Variation in form
The Amsterdam, Dubai and London models are each slightly different in form. The most oval

and the largest in terms of measurements is the London. With a length of 176 cm and a width of

82 cm, the London can be a delightful bath for two, to enjoy the luxury of taking baths together.

The Dubai is also a very royal bath, slightly shorter at 169 cm, but just as wide (82 cm). The

Amsterdam is 171 cm long and 76 cm wide. All three baths have an integrated overflow system.

Stylish signature
The new freestanding baths by JEE-O are the undisputed eye-catchers of any bathroom.

Sturdy, full of style, modern or more classical: the timeless design of these baths suits any

bathroom style. Depending on the choice of bath tapware, clear accents can be added. Those

who select the sturdy, black Soho accessories choose a robust, industrial bathroom look.

Combined with the refined forms of the Pure tapware, the minimalist character of the baths is

reinforced. The Stylish signature of the Amsterdam, Dubai or London can be extended

throughout any bathroom, because JEE-O also offers matching washbasins.

Amsterdam, Dubai and London: cosmopolitan baths made in the Netherlands. Pure world-class

for those who love living life in taste and style.

Suggested retail prices:
JEE-O Amsterdam bath, L 1710 x W 760 x H 540 mm € 3,218.60



JEE-O Dubai bath, L 1690 x W 820 x H 520 mm € 3,218.60

JEE-O London bath, L 1760 x W 820 x H 540 mm € 3,218.60 

JEE-O by DADO baden Amsterdam, Dubai en London
Ze zijn werkelijk spectaculair mooi, de drie nieuwe designbaden van JEE-O. Wat direct opvalt,

is de uiterst verfijnde vormgeving. De dunne randen geven inhoud aan het begrip maximaal

minimalisme. Amsterdam, Dubai en London zijn vrijstaande jetset baden met internationale

allure, om thuis elke dag van te genieten. 
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Waar de meeste baden van JEE-O juist een dikke rand hebben, valt het nieuwe trio van JEE-O

juist op door een subtiele, smalle rand. Dit zorgt voor een heel pure, minimalistische uitstraling.

Qua stevigheid maakt het niet uit: het toegepaste DADOquartz is keihard en oersterk. Lichter

zijn de baden wel, wat ze veel makkelijker plaatsbaar maakt.

Duurzaam design
DADOquartz is een - voor JEE-O exclusief - composietmateriaal uit Zuid-Afrika van hars en

kwarts, dat het badwater lang op temperatuur houdt en zijdezacht aanvoelt. Daarnaast is het

materiaal ook nog vlek- en krasbestendig, antibacterieel en – heel belangrijk – absoluut

kleurvast. Wit blijft wit. Een zeer lange levensduur is gegarandeerd. De fabrieksgarantie

bedraagt maar liefst 25 jaar. Kortom: designbaden om elke dag - jaar in, jaar uit – van top tot

teen in te genieten.

Variatie in vorm
De modellen Amsterdam, Dubai en London zijn allemaal nét even anders van vorm. Het meest

ovale en de grootste qua afmeting is model London. Met een lengte van 176 cm en een breedte

van 82 cm is London een heerlijk duo-bad, om gezellig met z’n tweetjes in te badderen. Ook de

Dubai is een zeer royaal bad: met 169 cm lengte iets korter, maar net zo breed (82 cm). Model

Amsterdam tenslotte is 171 cm lang en 76 cm breed. Alle baden hebben een geïntegreerde

overloop.

Stijlvolle signatuur



De nieuwe vrijstaande baden van JEE-O zijn de onbetwiste blikvangers van elke badkamer.

Stoer, stijlvol, modern of meer klassiek; de tijdloze vormgeving van de baden past in elke

badkamerstijl. Maar afhankelijk van de gekozen badkraan, zijn er natuurlijk wel duidelijke

accenten aan te brengen. Wie bijvoorbeeld kiest voor de stoere, zwarte badvuller Soho kiest

voor een robuuste, industriële badkamer-look. Gecombineerd met de verfijnde vormen van de

pure badvuller, wordt juist de minimalistische uitstraling van de baden versterkt. De stijlvolle

signatuur van de Amsterdam, Dubai en London kan volledig worden doorgezet in de badkamer,

omdat JEE-O ook de bijpassende wastafels biedt.

Amsterdam, Dubai en London: cosmopolitische baden van Nederlandse bodem. Pure

wereldklasse voor levensgenieters met smaak en stijl.

Adviesverkoopprijzen:
JEE-O bad Amsterdam, L 1710 x W 760 x H 540 mm € 3.219,00JEE-O bad Dubai, L 1690 x W

820 x H 520 mm € 3.219,00JEE-O bad London, L 1760 x W 820 x H 540 mm € 3.219,00JEE-O

basin Amsterdam, Dubai en London, allemaal L 550 x W 350 x H 125 mm, € 889,00Kijk voor

meer info op: www.jee-o.com

Hieronder zie je een impressie van het beeldmateriaal van de JEE-O by DADOquartz
baden en basins. 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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