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JEE-O slimline series structured BLACK
Elegante zwarte lijnen
De JEE-O slimline series structured BLACK kenmerkt zich door de elegante zwarte lijnen van
de producten. Door te kiezen voor zwart in de badkamer, creëer je een sfeer van luxe. Niet
alleen de kleur valt op, ook de textuur van de producten is  onderscheidend. Zo voel je door de
bijzondere finish dat je wat speciaals in handen hebt.

Een complete JEE-O badkamer
De serie bestaat uit een vrijstaande douche, vrijstaande badvuller, wanddouche, wand- en
opbouwkranen, regendouches en wandmengkranen. Voor wie een complete JEE-O badkamer
wil, is er keuze genoeg. Combineer de serie bijvoorbeeld met het JEE-O by DADO dubai bad of
de JEE-O by DADO blue basin.

Over JEE-O
JEE-O brengt prachtig design en functionaliteit samen in badkamerconcepten. Het stopt niet bij
de badkamer, de designs van JEE-O passen ook uitstekend in de rest van het huis, zoals de
keuken, de sauna, bij het zwembad of op het strand. JEE-O is minimalistisch en innovatief met
een kosmopolitisch karakter. Stoer en opvallend maar toch verfijnd: JEE-O creëert concepten
met ruimte voor lichaam en geest, altijd in een sfeer van functionele luxe.
In 2004 is JEE-O ontsproten aan het brein van Lammert Moerman. Sindsdien is het merk
enorm gegroeid en inmiddels vind je de vrijstaande douches, kranen, waskommen en
vrijstaande baden van JEE-O over de hele wereld. Alle retailers vind je in dit handige overzicht.

Noot voor de redactie:
Download HR beeldmateriaal van de JEE-O slimline series structured BLACK hieronder. Bij
gebruik van de foto's, graag vermelden: Denise Keus voor Stijlvol Wonen. Voor meer informatie
over JEE-O, neem contact op met Hannah El Fassi via hannah@fnke.nl of bel: 0648499302.
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OVER 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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