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G E E SA

YEARS

“Wij houden van design, van de combinatie van een
prachtig ontwerp met een functionele toepassing.
Het is ons vak om 100% aandacht te geven aan de
details van de badkamer en het toilet. Het is onze
hoofdactiviteit, het is onze passie”.

“We love design, the combination of a magnificent
design and its functional application. It is our job to pay
100% attention to bathroom and lavatory details.
It is our core activity, as well as our passion”

In 1885 opgericht, dit jaar dus al 130 jaar actief
met badkameraccessoires. Geesa is marktleider in
Nederland in het professionele segment (installateurs en badkamerspeciaalzaken) en toonaangevend
in export naar nog eens 65 landen. Deze positie
hebben we bereikt door consequent op kwaliteit in
te zetten. Die kwaliteit is van doorslaggevend belang
gebleken de afgelopen jaren. Vandaar ook dat we op
onze chroomproducten een garantie kunnen geven
van maar liefst 12 jaar. Het assortiment wordt 100%
ontwikkeld in Amersfoort.

Founded in 1885, Geesa has been active in the field of
bathroom accessories for 130 years this year and is a
market leader in the Netherlands in the professional
segment (fitters and bathroom specialist shops) and
authoritative in the export to 65 other countries.
We have achieved this position by consistently
targeting quality. Quality has proven to be of decisive
importance in recent years, which is why we can offer a
12-year warranty period for our chrome products.
The entire selection is developed in Amersfoort.

DETAILS
MATTER

130 JAAR GEESA:
VAN BEDKRUIK TOT
CHAMPAGNEKOELER
130 YEARS GEESA:
FROM HOT WATER
BOTTLE TO
CHAMPAGNE COOLER

TIPS

Een gloednieuwe badkamer in een
nieuw huis, een renovatietoilet, een
complete verbouwing of alleen het
vernieuwen van enkele elementen;
ieder proces vraagt om oriënteren,
informatie verzamelen en keuzes
maken om uiteindelijk uw badkamerdroom waar te maken!
Tussen alle ‘grote’ sanitair-artikelen
zoals baden, wc’s en meubelen zijn
onze producten kleine details. Maar
wel dé details die uw badkamer naar
een hoger niveau kunnen tillen.
De finishing touch!
We kunnen niet voor u bepalen
wat uw persoonlijke smaak is,
maar we kunnen u wel helpen uw
keuzes te maken, met ons volledige
assortiment badkameraccessoires.
Van spiegels tot zeepdispensers en
van toiletborstels tot planchetten.
Prachtige ontwerpen met een functionele toepassing. Om elke dag van
te genieten!

A brand-new bathroom in a newly
built house; a renovated lavatory;
a complete alteration or the mere
renewal of some elements: each
new process requires orientation,
information and decisions to realise
your bathroom.

MIRROR
R60
MIRROR
COSMETIC

Our products constitute small details
among the ‘large’ bathroom articles,
such as baths and furniture, but
these are the details that can bring
your bathroom to a higher level and
provide the finishing touch.
We cannot dictate your personal
taste, but we can help you make your
choices with our entire selection of
bathroom accessories, from mirrors
to soap dispensers and toilet brushes
to shelves, each one beautifully
designed with a functional application
you will enjoy every day.

MIRROR:
A MAGNIFICENT
REFLECTION
OF DESIGN

WYNK

SPIEGEL:
EEN PRACHTIGE
REFLECTIE
VAN DESIGN

911083

Een spiegel is niet alleen functioneel als hulpje bij
het scheren of make-up aanbrengen, het geeft ook
een ruimtelijk effect aan de badkamer. Bij de Geesa
mirror-collectie gaan gebruiksgemak en design
hand-in-hand. Onze spiegels zijn vervaardigd uit een
combinatie van kwaliteitsglas, duurzaam chroom en
optionele led-verlichting. Onze cosmetische spiegels
zijn naar keuze drie keer of vijf keer vergrotend,
vrijstaand of wandhangend. Hierbij kan worden gekozen voor een één- of tweearmige spiegel in zowel
ronde, vierkante en rechthoekige vormen.

A mirror is functional as an aid to shaving and
applying make-up, and in addition provides
your bathroom with a spatial effect. Ease of
use and design go hand-in-hand in the Geesa
mirror collection. Our mirrors are made of
a combination of high-quality glass, durable
chrome and optional LED lighting. Our cosmetic
mirrors are available with a three or five times
magnifying feature, separate or wall-mounted.
You can choose a one-armed or two-armed
mirror in round, square and rectangular designs.

Onze wandspiegelcollectie is ontworpen in co-
creatie met de befaamde Dutch Designer Robert
Bronwasser. Deze spiegels zijn uitgerust met
duurzaam geproduceerd spiegelglas en hebben een
kwalitatief hoogwaardige afwerking. De optionele
dimbare led-verlichting ligt verhoogd op het spiegel
glas waardoor het licht rondom kan stralen.

Our wall mirror collection was designed
in conjunction with the well-known Dutch
Designer Robert Bronwasser. The mirrors are
made of sustainably produced mirror glass with
a high-quality finish. The optional and dimmable
LED lighting is elevated on the mirror glass,
allowing the light to shine all around.

911075

911080

911088

TONE
917343-02

917304-02

Visit ww.geesa.com for detailed information

913706-02

917314-02-30

917315-02

915504

915501

LUNA
915528

915521

Visit www. geesa.com for detailed information

91121

HOTEL
De Hotel collectie is al een eeuw lang onze
basis serie en wordt wereldwijd ingezet
in hotels en publieke ruimtes. De collectie
kenmerkt zich door functionaliteit.

911147

Visit ww.geesa.com for detailed information

The Hotel collection has been our basic series
for a century and is used in hotels and public
spaces all over the world. The collections is
characterised by functionality.

915355

91625C

915254

915144

STANDARD
PUBLIC
AREA
911231

91v5670
Visit ww.geesa.com for detailed information

BASKET

91182

912602-02

Visit ww.geesa.com for detailed information

91140

Visit ww.geesa.com for detailed information

HAIR
DRYER

916473

WELLNESS
THUIS
WELLNESS
AT HOME

TRENDS

De badkamer is vaak, naast de slaapkamer, de eerste en
laatste ruimte die u op een dag bezoekt. In een druk be
staan is het heerlijk als deze ruimte een oase van rust is.
Comfort en wellness zijn hierbij belangrijke begrippen.
Thuis een hotelomgeving creëren om zo het ultieme
gevoel van ontspanning te bereiken. Maar hoe creëer
je deze beleving als het budget geen megabadkamer
toelaat met jacuzzi en regendouche? Kies dan details
die je badkamer naar een hoger niveau tillen. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteit; als producten kwalitatief
gebruiksgemak combineren met design ervaart u elke
dag de luxe en ontspanning van een hotel in uw eigen
badkamer! Een professioneel verlichte led-spiegel, drie
glanzend chromen zeepdispensers bij het bad, een voetensteuntje in de douche... wellness in huis!

The bedroom and bathroom are usually the first and
last rooms you enter every day, and the bathroom is
best enjoyed when it provides an oasis of tranquillity.
Comfort and wellness are the main concepts here, and
creating a hotel environment in your home provides the

ultimate feeling of relaxation. But how can you realise
this experience if your budget does not allow for a mega
bathroom with a jacuzzi and a rain shower? Simply choose
details that lift your bathroom to a higher level. Consider
functionality; products that combine high-quality ease
of use and design allow you the daily experience of
the comfort and relaxation of a hotel in your very own
bathroom. A professionally illuminated LED mirror, three
shiny chromium soap dispensers by the bath, a footrest in
the shower... this is wellness at home!

Ruimtes lopen in elkaar over
Een andere trend is het samenvoegen van diverse ruim
tes in huis. Soms door ruimtegebruik in de dichtbevolkte
stad, maar soms ook om juist een grote ruimte een
loft-gevoel mee te geven. De slaapkamer vloeit als het
ware over in de badkamer. Accessoires waarvan de func
tie zich niet tot één doel beperkt passen hier goed bij.
Een badkamerplanchet maakt in de slaapkamer goede
sier als wandplankje. De toiletrolhouder doet dienst als
telefoonhouder. Mix & match uw accessoires met elkaar
tot een naadloos geheel!

Spaces run into each other

HAIKU

WYNK

Another trend is the combination of various spaces in
our home, sometimes as a result of the lack of space
in the densely populated city, or to give a large space
the feel of a loft. The bedroom gradually flows into the
bathroom, and multifunctional accessories are a perfect
match. A bathroom shelf looks wonderful as a wall shelf
in the bedroom and a toilet roll holder can function as a
telephone holder. Mix & match your accessories into a
seamless whole.

MODERN ART
Breng de natuur in je badkamer

Introduce nature into your bathroom

Na de zwart-wit trend van afgelopen jaren is er
nu een duidelijke hang naar natuurlijke materialen. Hout, natuursteen, ruwe en stoere materialen als basis ingrediënten. Kleuraccenten in
verstilde grijstinten, taupe en groen. Maar ook
het letterlijke gebruik van natuur, zoals planten, is
een opkomende ontwikkeling. Deze hang naar de
natuur werkt ook door in de fabricatie van onze
producten. Bij het ontwerpen van een nieuw product beoordelen we of dit product aan het einde
van zijn leven op een milieuvriendelijke manier
van de markt gehaald kan worden. We werken met
metalen zoals schoon messing, verchroomd messing, RVS, Zamak, Aluminium en staal. Zo werkt de
natuur door in al onze accessoires.

The black and white trend of recent years has been
replaced by a preference for natural materials, such
as wood, natural stone and sturdy materials as basic
elements and colour accents in tranquil grey shades,
taupe and green. In addition, natural items such as
plants are used. This love of natural products is also
seen in the manufacture of our products. When
designing a new product, we assess whether it can
be taken out of the market in an environmentallyfriendly manner at the end of its life. Materials we
work with include brass, chromed brass, stainless
steel, zamak, aluminium and steel. Nature thus makes
itself felt in all of our accessories.

MIRROR
R30

BLOQ
917002

917008

917016

Visit ww.geesa.com for detailed information

917014

WYNK

2013:

good industrial
design

914516-02

914507-02

Puur en verrassend
als de natuur. De
Wynk collectie is een
spannende serie met
geraffineerde, haast
organische vormen.
Strakke lijnen worden
afgewisseld met
subtiele curves die
de serie een tijdloze
elegantie verlenen.
Wynk is een breed
opgezette collectie
die naadloos past
in een veelvoud van
badkamerinterieurs.
Materiaal
Zamac verchroomd
RVS verchroomd.

Refreshing like nature,
the Wynk collection is an
exciting series consisting
of refined and almost
organic shapes. Austere
lines alternate with subtle
curves that provide a
timeless elegance. Wynk
is an extensive collection
that works beautifully
in numerous bathroom
interiors.
Material
Chromeplated zamac,
chromeplated stainless
steel.

Visit ww.geesa.com for detailed information

914505-02

NEMOX
916521-02

916518-02

916510-02

916514-02-30

916533-02

Visit ww.geesa.com for detailed information

916527-05

Visit ww.geesa.com for detailed information

916504-05

NEMOX
STAINLESS
STEEL
916505-05

MIRROR
R30
Slim indelen en opbergen
Een opgeruimd huis is een opgeruimde geest en dat
geldt zeker voor de badkamer. Een slimme indeling
met voldoende opbergruimte is dus zeker van be
lang. Bezuinig daarom zo min mogelijk op functio
naliteit. Handige baskets voor in de douche zorgen
voor een opgeruimd gevoel. En onze verschillende
handdoekhouders voorkomen natte handdoeken op
de grond. Denk ook eens aan het combineren van
verschillende functies; onze Wynk handdoekhouder
kan bijvoorbeeld aan uw badkamermeubel gemon
teerd worden. Maken kleine kinderen (mede) gebruik
van de badkamer? Een handdoekrek of haakje op
‘kinderniveau’ wordt zeker gewaardeerd!

BLOQ

WYNK TONE
Smart layout and storing
An uncluttered home ensures an uncluttered spirit, and this certainly applies to
bathrooms. A smart layout with sufficient

from ending up on the floor. Also consider
combining various functions: our Wynk
towel holder can be mounted on your

storage space is of major importance, hence
the idea is to economise on functionality
as little as possible. Handy baskets in the
shower ensure a sense of tidiness, and our
various towel holders prevent wet towels

bathroom unit. When young children use
the bathroom, remember that a towel rail
or hook on a level where they can reach it is
highly appreciated.

MODERN ART

917511-02

NEXX
917504-02

Visit ww.geesa.com for detailed information

91514-02

917303-04

917304-04

NEW COLLECTION

917313-04

GOLD
Tone

Rank, compact en gracieus; deze woorden typeren Geesa’s nieuwe
badkameraccessoirecollectie Tone, welke bekroond is met de iF Design
Award 2015. De verleidelijke eenvoud en het slimme design van de
accessoires maken dat Tone zich thuis voelt in zowel een modern als
weelderig interieur. De sierlijke rondingen zijn subtiel en sterk tegelijk.
Ingetogen, maar toch krachtig
genoeg om iedere badkamer
Slender, compact and elegant; these are the
te laten stralen. De Tone serie
words that typify Tone. Thanks to its alluring
ruim 20 artikelen, zoals een
simplicity and smart design, Tone is suitable
basket, glas- en zeephouder
for both modern and sumptuous interiors.
The elegant curves are subtle and strong, and
en handdoekhouder en een
additioneel Accessory Pack.
modest and powerful enough to make any
Bijzonder aan de Tone collectie
bathroom shine. Tone is available in chrome
is dat de accessoires zowel
and gold. Material: Chromeplated zamac,
verkrijgbaar zijn in chroom als in
chromeplated aluminium, chromeplated
de kleur goud.
stainless steel.

917343-04

917318-04

917302-04

917303-04

MODERN
ART
913525-02
Visit ww.geesa.com for detailed information

913505-02

913523-02

913521-02

913548-80 / 913501-02-80

these items stay where they are.

Magnets attached to

various articles ensure

Magnetic
Attraction

Poëzie voor de badkamer, met die
ondertitel lanceert Geesa een collectie
accessoires ontworpen door één van Nederlands beroemdste designers Marcel
Wanders. Deze collectie, vernoemd naar
de Japanse dichtvorm Haiku, laat verrassende combinaties toe van verschillende materialen als chroom, keramiek
en wengé hout. Diverse artikelen zijn
voorzien van een magneet waardoor ze
onverstoorbaar blijven staan.

Materiaal
verchroomd 304
RVS, verchroomd
zamac, wengé
houtfineer,
porselein.
Sommige
producten zijn
uitgerust met
magneten.
Material
chromplated 304
stainless steel,
chromeplated
zamac, wengé
wood veneer,
porcelain.
Some products
are fitted with
magnets.

Under the title of Poetry for the Bathroom,
Geesa has launched a collection of
accessories created by one of the
Netherlands’ most celebrated designers,
Marcel Wanders. The Haiku collection,
named after the Japanese style of poetry,
brings together surprising combinations of
various materials, such as chrome, ceramics
and wengé wood. Many items come with a
magnet, so they cannot be easily moved or
knocked over.

Mix & Match

913510-06

913513-02

913516-02

Modern art

Modern art

Modern art

Haiku
BY
Marcel
Wanders

Geesa b.v.
Vanadiumweg 2
3812 PZ Amersfoort
The Netherlands
Tel: +31 (0)33-4633214
Fax: +31 (0)33-4637186
geesa@geesa.nl
www.geesa.com

THESSA
912416-02

912415-02

