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Afgebeeld: Vrijstaande badkraan (MB06-BB ), handdoekhouder dubbel 60 cm 
(MR01-R-BB) en mengkraanset hendel lang (ME-MWB01-BB) in koper.

The great indoors

Tijden veranderen en naarmate onze levensstijl 
zich aanpast, zo ook onze huizen. We laten het 
snelle leven buiten en genieten binnenshuis van 
de rust. Onze binnen ruimten transformeren in 
hybride toevluchtsoorden voor werk, rust en 
vrije tijd. Terwijl we ons terugtrekken in deze 
innerlijke werelden om opnieuw verbinding te 
maken, nodigt Meir je uit om een hernieuwd 
gevoel van creativiteit en zelfexpressie te 
ontdekken.

We besteden al tien jaar aan het ontwikkelen, 
ontwerpen en produceren van premium 
producten om deze alledaagse momenten naar 
een hoger niveau te tillen. Meir is gespecialiseerd 
in de details die ervoor zorgen dat je huis voelt 
als thuis. Uitzonderlijke materialen, vakmanschap 
en zorg; je zult genieten van elke mogelijkheid 
om binnen te blijven.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn incl. BTW.  

De in deze prijslijst afgebeelde kleuren en foto’s geven een indicatie van de werkelijkheid.  

Alle overige gegevens in deze prijslijst zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijeengebracht 

en gecontroleerd. Voor eventuele fouten of onvolledigheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

In het belang van verbeteringen en vernieuwingen behoudt Mastello het recht om wijzigingen in 

producten aan te brengen.

De inhoudsopgave van de digitale versie van 

de catalogus is interactief. Om eenvoudig terug 

te keren naar de inhoudsopgave is er op iedere 

oneven pagina een home button toegevoegd.



54

Afgebeeld: Wandkraanset kruisknoppen (ME-KS04) en sifon (MP05-R32) in mat zwart.

Onderscheidend ontwerp

Het creëren van een thuis is geen kwestie van meer kopen;
het gaat erom je plezier in het alledaagse te vergroten.
Bij Meir zijn we trots op inspirerende momenten van
bezinning, vernieuwing en verjonging door zorgvuldig
geselecteerde binnenwerken, onderdelen en afwerkingen.

Afgebeeld: Keukenmengkraan met ronde uitloop (MK02-CH) in rosé goud.
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Mat Zwart

Subtiel en elegant, onze 
kenmerkende mat zwarte 
afwerking verlegt de grenzen van 
luxe kranen.

De strakke structuur en 
elegantie in combinatie met de 
subtiele afwerking accentueert 
de natuurlijke texturen in je 
badkamer zoals marmer en hout.

Koper

Een genuanceerde afwerking 
gemaakt van een geborstelde 
zwarte laag met een gouden 
toplaag geeft je badkamer een 
luxe en warme sfeer. Koper kan 
gecombineerd worden met een 
grote range aan kleuren; zowel in 
moderne pastelpaletten en meer 
klassieke kleurenschema’s.

Rosé Goud

Zet de norm voor stijlvol 
leven met een afwerking die 
een gevoel van vloeibaarheid 
en veelzijdigheid uitstraalt. 
De fonkeling van rosé goud 
brengt een nieuwe luxe naar 
messing en het resultaat is 
schitterend. Combineer rosé 
goud bijvoorbeeld met licht hout, 
aardse tegels en een overvloed 
aan natuurlijk licht voor maximale 
impact.

Hoge kwaliteit en tijdloos in design, de Meir collecties transformeren 
je huis met verheven stijl, innovatie en functionaliteit. Alle producten 
zijn beschikbaar in luxe kleuren, elk vervaardigd met behulp van 
superieure materialen en kwaliteitscomponenten, gevormd voor je 
badkamer, keuken en toilet.

PVD Gun Metal

Gun metal is nieuw in het 
assortiment, de donkergrijze kleur 
in combinatie met de ijzersterke 
topcoating maken dit tot een 
stoere blikvanger. Gun metal 
geeft je badkamer of keuken 
een moderne en luxe uitstraling, 
welke perfect past in een 
industriële inrichting. Combineer 
een kleurenschema met eiken en 
aards paletten voor de grootste 
aantrekkingskracht.

Chroom

Een essentiële selectie in zowel 
moderne en klassieke woningen. 
Deze afwerking staat voor vorm 
en functie; een ingetogen stijl 
door hedendaags ontwerp. Zijn 
veelzijdigheid, bruikbaarheid 
en persoonlijkheid laat deze 
afwerking nog tientallen jaren 
bloeien. Chroom is oneindig 
te combineren en past bij alle 
kleurenpaletten. 

Meir kleurencollectie
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MD01 
Mat Zwart 

€ 3.00

MD01-CH 
Rosé Goud 

€ 3.00

MD01-C 
Chroom 
€ 3.00

MD01-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 3.00
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MD01-BB 
Koper 
€ 3.00
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HET PRODUCTAANBOD

Creëer, style en 
verjong je huis

Alle Meir producten en accessoires zijn WaterMark 
gecertificeerd (AS/NZS 3718:2005) door de Australische 
Building Codes Board, dat garant staat voor kwaliteit, stijl  

en vertrouwen.  
 

We produceren elk stuk, van concept naar productie, volgens de 
hoogste normen met behulp van DZR messing. We selecteren 

alleen de meest gerenommeerde Europese kwaliteitsonderdelen 
en componenten voor onze producten.

Onze voortdurende toewijding aan kwaliteit maakt het mogelijk 
om uitgebreide, toonaangevende garantie te bieden voor alle 
onderdelen, producten en componenten die de tand des tijds 

doorstaan, zowel in hun uiterlijk als in hun toepassing.

Afgebeeld: Wandkraanset kruisknoppen (ME-KS04-CH) in rosé goud.

TERUG NAAR 
DE INHOUDSOPGAVE
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AFBOUWDELEN

Het afbouwdeel van de wand(meng)kraan 
plaats je op het inbouwdeel. Mocht je nog 
niet helemaal uit de kleur van het afbouwdeel 
zijn, kun je het inbouwdeel wel al inbouwen 
in je muur. Ook kun je gemakkelijk van kleur 
afbouwdeel wisselen, zonder de muur open te 
moeten maken.

Afbouwdeel  
wandmengkraan 
met hendel kort

MW03S-FIN 
Mat Zwart 
€ 89.00

MW03S-FIN-BB 
Koper 

€ 129.00

MW03S-FIN-CH 
Rosé Goud 
€ 129.00

MW03S-FIN-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 129.00

Afbouwdeel  
wandmengkraan 
met hendel lang

MW03-FIN 
Mat Zwart 
€ 89.00

MW03-FIN-BB 
Koper 

€ 129.00

MW03-FIN-CH 
Rosé Goud 
€ 129.00

MW03-FIN-C 
Chroom 
€ 49.00

MW03-FIN-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 129.00

AFBOUWDELEN

Afbouwdeel 
wandmengkraan 
met omstel groot

MW07-FIN 
Mat Zwart 
€ 129.00

MW07-FIN-BB 
Koper 

€ 199.00

MW07-FIN-CH 
Rosé Goud 
€ 199.00

MW07-FIN-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 199.00

MW07-FIN-C 
Chroom 
€ 99.00

Afbouwdeel 
wandmengkraan 
met omstel klein

MW07TS-FIN 
Mat Zwart 
€ 129.00

MW07TS-FIN-BB 
Koper 

€ 199.00

MW07TS-FIN-CH 
Rosé Goud 
€ 199.00

MW07TS-FIN-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 199.00

De wandmengkraan compleet met inbouwdeel? Bekijk de Meir mengkraanset op pagina 16

Afbouwdeel 
wandkraan 
kruisknoppen

MW08JL 
Mat Zwart 
  189.00

MW08JL-BB 
Koper 

€ 199.00

MW08JL-CH 
Rosé Goud 
€ 199.00

MW08JL-C 
Chroom 
€ 139.00

De kruisknoppen compleet met inbouwdeel? Bekijk de Meir kruisknoppenset op pagina 18

De wandmengkraan compleet met inbouwdeel? Bekijk de Meir mengkraanset op pagina 15

De wandmengkraan compleet met inbouwdeel? Bekijk de Meir mengkraanset op pagina 14

De wandmengkraan compleet met inbouwdeel? Bekijk de Meir mengkraanset op pagina 17
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AFBOUWDELEN

Het afbouwdeel van de thermostaatkraan 
plaats je op het inbouwdeel. Mocht je 
nog niet helemaal uit de kleur van het 
afbouwdeel zijn, kun je het inbouwdeel wel al 
inbouwen in je muur. Ook kun je gemakkelijk 
van kleur afbouwdeel wisselen, zonder de 
muur open te moeten maken.

Afbouwdeel 
thermostaatkraan  
met 2-weg omstel

MTV22 
Mat Zwart 
€ 199.00

MTV22-BB 
Koper 

€ 229.00

MTV22-CH 
Rosé Goud 
€ 229.00

MTV22-C 
Chroom 
€ 149.00

MTV22-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 229.00

De thermostaatkraan compleet met inbouwdeel? Bekijk de Meir thermostaatkraanset op pagina 19   

INBOUWDELEN

Inbouwdeel 
wandkraan 
kruisknoppen
MSABR00 
€ 119.00

Verlengset 
inbouwdeel 
mengkraan
MW13BDY-EXT 
€ 49.00

Verlengset 
inbouwdeel omstel  
mengkraan
MW27BDY-EXT 
€ 25.00

VERLENGSETS

Inbouwdeel 
thermostaatkraan  
met 2-weg omstel
MTV02 
€ 499.00

WELS 5-star;

Inbouwdeel 
wandmengkraan 
met omstel
MW27BDY 
€ 170.00

WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14883. 

Inbouwdeel 
wandmengkraan 
met hendel
MW13BDY 
€ 90.00

WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T36011.

Het inbouwdeel van de kraan bouw je in,  
in je muur. Mocht je nog niet helemaal uit 
de kleur van het afbouwdeel zijn, kun je het 
inbouwdeel wel al inbouwen in de muur.  
Ook kun je gemakkelijk van kleur afbouwdeel 
wisselen, zonder de muur open te moeten 
maken.

Doucheset omstel klein met houder (ME-DSR06) en Wandkraanset uitloop lang 
(ME-WSR01) in mat zwart.

TIP: Verlengset Wandmengkraan = MW13BDY-EXT  
Verlengset Wandmengkraan met omstelknop = MW13BDY-EXT + MW27BDY-EXT
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ME-MWB02-CH 
Rosé Goud 
€ 219.00

ME-MWB02-BB 
Koper 
€ 219.00

 
ME-MWB02-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 219.00

Inbouw & afbouwdeel mengkraan met hendel kort

ME-MWB02 
Mat Zwart 
€ 179.00

MENGKRAANSET HENDEL KORT

Design en functionaliteit komen samen in de 
wandmengkranen van Meir. Deze zijn op zo’n 
manier vormgegeven dat je met één hendel 
zowel de temperatuur als de sterkte van de 
waterstraal kunt regelen.

MENGKRAANSET HENDEL LANG

Design en functionaliteit komen samen in de 
wandmengkranen van Meir. Deze zijn op zo’n 
manier vormgegeven dat je met één hendel 
zowel de temperatuur als de sterkte van de 
waterstraal kunt regelen.

ME-MWB01 
Mat Zwart 
€ 179.00

ME-MWB01-BB 
Koper 
€ 219.00

 
ME-MWB01-CH 
Rosé Goud 
€ 219.00

 
ME-MWB01-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 219.00

 
ME-MWB01-C 
Chroom 
€ 139.00

Inbouw & afbouwdeel mengkraan met hendel lang
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MENGKRAANSET OMSTEL KLEIN

Bepaal de juiste temperatuur en straalsterkte 
met de verfijnde wandmengkranen van Meir. 
Met de omstelknop wissel je eenvoudig 
tussen de bad-/douchekraan en de 
handdouche.

 

ME-MWB04-CH 
Rosé Goud 
€ 369.00

ME-MWB04-BB 
Koper 
€ 369.00

 
ME-MWB04-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 369.00

Inbouw & afbouwdeel mengkraan met omstel klein

ME-MWB04 
Mat Zwart 
€ 299.00

MENGKRAANSET OMSTEL GROOT

Bepaal de juiste temperatuur en straalsterkte 
met de verfijnde wandmengkranen van Meir. 
Met de omstelknop wissel je eenvoudig 
tussen de bad-/douchekraan en de 
handdouche.

ME-MWB03 
Mat Zwart 
€ 299.00

ME-MWB03-BB 
Koper 
€ 369.00

 
ME-MWB03-CH 
Rosé Goud 
€ 369.00

 
ME-MWB03-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 369.00

 
ME-MWB03-C 
Chroom 
€ 269.00

Inbouw & afbouwdeel mengkraan met omstel groot
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KRUISKNOPPENSET

De knoppen met kruisgrepen zijn gebaseerd 
op een retro design. Door het vernieuwde 
ontwerp met strakke belijningen, zijn ze 
een opvallende toevoeging voor in je 
doucheruimte, keuken of bij je bad.

 

ME-KS08-CH 
Rosé Goud 
€ 318.00

ME-KS08-BB 
Koper 
€ 318.00

 
ME-KS08-C 
Chroom 
€ 258.00

Inbouw & afbouwdeel wandkraan kruisknoppen

ME-KS08 
Mat Zwart 
€ 308.00

THERMOSTAATKRAANSET

Een verleidelijke temperatuurbegrenzer 
met omstel in èèn! De thermostaatkraan 
van Meir mengt het water op de door jou 
ingestelde temperatuur. Wissel met de 
omstelknop tussen de bad-/douchekraan en 
de handdouche.

ME-DSR17 
Mat Zwart 
€ 698.00

ME-DSR17-BB 
Koper 
€ 728.00

 
ME-DSR17-CH 
Rosé Goud 
€ 728.00

 
ME-DSR17-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 728.00

 
ME-DSR17-C 
Chroom 
€ 648.00

Inbouw & afbouwdeel thermostaatkraan met omstel
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DOUCHEKOPPEN

Regendouchekop 
20 cm
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14841.

MH04 
Mat Zwart 
€ 169.00

MH04-BB 
Koper 

€ 199.00

MH04-CH 
Rosé Goud 
€ 199.00

MH04-C 
Chroom 
€ 139.00

MH04-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 199 .00

Regendouchekop  
25 cm
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14056.

MH05 
Mat Zwart 
€ 309.00

MH05-BB 
Koper 

€ 359.00

MH05-CH 
Rosé Goud 
€ 359.00

MH05-C 
Chroom 
€ 249.00

MH05-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 359.00

Regendouchekop  
30 cm
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14056.

MH06 
Mat Zwart 
€ 459.00

MH06-BB 
Koper 

€ 539.00

MH06-CH 
Rosé Goud 
€ 539.00

MH06-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 539.00

Meir douches hebben een bekroond en 
geavanceerd ontwerp. De producten 
zijn ontworpen met de grootste precisie. 
Verstelbare hoekverbindingen, versterkte 
koppelingen en flexibele slangen; slechts 
enkele van de vele kenmerken die zorgen 
voor een verfraaiing van elke badkamer.

+ =

PERSONALISEER - KIES JE DOUCHEARM EN DOUCHEKOP

DOUCHEARMDOUCHEKOP

DOUCHEARMEN

MA07-150 
Mat Zwart 
€ 99.00  

MA07-150-BB 
Koper 

€ 119.00

MA07-150-CH 
Rosé Goud 

€ 119.00

MA07-150-C 
Chroom 
€ 69.00

Plafondarm  
15 cm

MA07-300 
Mat Zwart 
€ 99.00  

MA07-300-BB 
Koper 

€ 119.00

MA07-300-CH 
Rosé Goud 

€ 119.00

MA07-300-C 
Chroom 
€ 69.00

Plafondarm 
30 cm 

Gebogen wandarm 
40 cm

MA09-400 
Mat Zwart 
€ 169.00  

MA09-400-BB 
Koper 

€ 179.00

MA09-400-CH 
Rosé Goud 

€ 179.00

Rechte wandarm 
40 cm

MA02-400 
Mat Zwart 
€ 139.00  

MA02-400-BB 
Koper 

€ 159.00

MA02-400-CH 
Rosé Goud 
€ 159.00

MA02-400-C 
Chroom 
€ 99.00

MA02-400-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 159.00
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REGENDOUCHES

Het water van je douche als een warme 
regen op je schouders laten neerdalen? Het 
is een sensatie die je zult ervaren wanneer je 
onder een regendouche van Meir stapt. Onze 
regendouches zijn naast sensationeel ook 
een ware aanvulling op je badkamer interieur.

Inbouw doucheset 
met rechte 
wandarm

ME-RDR01 
Mat Zwart 

€ 308.00 v.a.

ME-RDR01-BB 
Koper 

€ 358.00 v.a.

ME-RDR01-CH 
Rosé Goud 

€ 358.00 v.a.

ME-RDR01-C 
Chroom 

€ 238.00 v.a.

ME-RDR01-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 358.00 v.a. 

Inbouw doucheset 
met plafondarm

ME-RDR02 
Mat Zwart 

€ 268.00 v.a.

ME-RDR02-BB 
Koper 

€ 318.00 v.a.

ME-RDR02-CH 
Rosé Goud 

€ 318.00 v.a.

ME-RDR02-C 
Chroom 

€ 208.00 v.a.

Inbouw doucheset 
met gebogen 
wandarm

ME-RDR03 
Mat Zwart 

€ 338.00 v.a.

ME-RDR03-BB 
Koper 

€ 378.00 v.a.

ME-RDR03-CH 
Rosé Goud 

€ 378.00 v.a.

Afgebeeld: Doucheset omstel klein met houder (ME-DSR06-BB) en Wandkraan-
set uitloop lang (ME-WSR01-BB) in koper.

Deze sets zijn standaard inclusief douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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HANDDOUCHES

Meir douches hebben een bekroond en 
geavanceerd ontwerp. De producten 
zijn ontworpen met de grootste precisie. 
Verstelbare hoekverbindingen, versterkte 
koppelingen en flexibele slangen; slechts 
enkele van de vele kenmerken die zorgen 
voor een verfraaiing van elke badkamer.

Handdouche staaf 
met houder
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S16196.

MZ06-R 
Mat Zwart 
€ 239.00

MZ06-R-BB 
Koper 

€ 259.00

MZ06-R-CH 
Rosé Goud 
€ 259.00

MZ06-R-C 
Chroom 
€ 159.00

MZ06-R-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 259.00

Handdouche rond 
met houder
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S16196.

 MZ06 
Mat Zwart 
€ 239.00

Badrand 
handdouche staaf

MZ09-R 
Mat Zwart 
€ 189.00

MZ09-R-BB 
Koper 

€ 219.00

MZ09-R-CH 
Rosé Goud 
€ 219.00

MZ09-R-C 
Chroom 
€ 149.00

MZ09-R-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 219.00

Handdouche staaf
MP01-R 

Mat Zwart 
€ 49.00

MP01-R-BB 
Koper 

€ 59.00

MP01-R-CH 
Rosé Goud 

€ 59.00

MP01-R-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 59.00

MP01-R-C 
Chroom 
€ 39.00

Handdouche  
met glijstang
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14846.

MZ0402  
Mat Zwart 
€ 299.00  

MZ0402-C 
Chroom 
€ 219.00

MZ0402-R-BB 
Koper 

€ 399.00

MZ0402-R-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 399.00

MZ0402-R-CH 
Rosé Goud 
€ 399.00

HANDDOUCHES

Handdouche rond
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14844.

MP01-B 
€ 49.00
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WANDUITLOPEN

Klassiek, tijdloos en exclusief, het luxueuze 
Meir assortiment van wanduitlopen zorgt 
voor de perfecte finishing touch. Voor het 
regelen van de temperatuur en waterstraal, 
combineer je de uitloop met een mengkraan 
of knoppenset.

Wanduitloop  
20 cm

MS05 
Mat Zwart 
€ 129.00

MS05-BB 
Koper 

€ 149.00

MS05-CH 
Rosé Goud 
€ 149.00

MS05-C 
Chroom 
€ 99.00

MS05-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 149.00

Wanduitloop  
13 cm

MS05-130 
Mat Zwart 
€ 129.00

MS05-130-BB 
Koper 

€ 149.00

MS05-130-CH 
Rosé Goud 
€ 149.00

MS05-130-C 
Chroom 
€ 99.00

Afgebeeld: Wandkraanset uitloop lang (ME-WSR01-C) in chroom.
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Wastafel  
mengkraan 
met hooggebogen 
uitloop
WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T37606.

MB04-R3 
Mat Zwart 
€ 339.00

MB04-R3-BB 
Koper 

€ 399.00

MB04-R3-CH 
Rosé Goud 
€ 399.00

MB04-R3-C 
Chroom 
€ 269.00

Wastafel 
mengkraan 
met rechte 
uitloop
WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T37607.

MB02 
Mat Zwart 
€ 209 .00

MB02-BB 
Koper 

€ 249.00

MB02-CH 
Rosé Goud 
€ 249.00

MB02-C 
Chroom 
€ 179.00

Wastafel  
mengkraan 
met gebogen 
uitloop
WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T37608.

MB03 
Mat Zwart 
€ 239.00

MB03-BB 
Koper 

€ 299.00

MB03-CH 
Rosé Goud 
€ 299.00

MB03-C 
Chroom 
€ 199.00

MB03-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 299.00

WASTAFELKRANEN

Het beste van vorm en functionaliteit 
combineren; de Meir wastafelkranen 
brengen elegantie in je huis. Met de enkele 
handgreep kun je de temperatuur van 
het water en sterkte van de waterstraal 
nauwkeurig regelen.

WASTAFELKRANEN

Koudwaterkraan 
met gebogen 
uitloop
WELS 5-star; 
5.5L per/min. 
Reg: T35595.

MB03XSCLD 
Mat Zwart 
€ 199.00

MB03XSCLD-BB 
Koper 

€ 219.00

MB03XSCLD-CH 
Rosé Goud 
€ 219.00

MB03XSCLD-C 
Chroom 
€ 169.00

MB03XSCLD-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 219.00

MB04-R2 
Mat Zwart 
€ 269.00

Wastafel 
mengkraan 
met hoge  
rechte uitloop
WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T37609.

Fonteinkraan
MB12 
€ 89.00

WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T36011.
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KEUKENMENGKRANEN

Uitzonderlijk vakmanschap; de Meir 
keukenmengkranen zijn gemaakt 
van hoogwaardig DZR-messing en 
bevatten Europese componenten en 
cartriges. Intelligent ontworpen met 360 
graden draaibare rotatie. Het is tijd om 
minimalistische luxe te herdefiniëren en een 
vleugje karakter aan jouw keuken te geven.

MK03 
Mat Zwart 
€ 279.00

MK03-BB 
Koper 

€ 319.00

MK03-CH 
Rosé Goud 
€ 319.00

MK03-C 
Chroom 
€ 219.00

MK03-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 319.00

Keukenmengkraan 
met gebogen 
uitloop
WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T36451.

MK02 
Mat Zwart 
€ 279.00

MK02-BB 
Koper 

€ 319.00

MK02-CH 
Rosé Goud 
€ 319.00

MK02-C 
Chroom 
€ 219.00

Keukenmengkraan 
met ronde uitloop
WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T36450.

BADKRANEN

Vrijstaande 
badkraan

MB06 
Mat Zwart 
€ 369.00

MB06-BB 
Koper 

€ 459.00

MB06-CH 
Rosé Goud 
€ 459.00

MB06-C 
Chroom 
€ 269.00

MB06-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 459.00

De Meir vrijstaande badkranen zijn een luxe 
aanvulling op ieder vrijstaand bad.  
Het minimalistische ontwerp zorgt voor een 
elegante uitstraling. Wanneer je de badkraan 
combineert met een doucheset in dezelfde 
kleur, creëer je rust en eenheid in jouw 
badkamer.

Vrijstaande 
badmengkraan  
met handdouche
WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14861.

MB09 
Mat Zwart 
€ 1359.00

MB09-BB 
Koper 

€1599.00

MB09-CH 
Rosé Goud 
€ 1599.00

MB09-C 
Chroom 

€ 1099.00

MB09-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 1599.00
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Wastafel- 
mengkraan 
vierkant met 
rechte uitloop
MB01 
€ 269.00

WELS 5-star; 
6L per/min. 
Reg: T36003.

Wanduitloop 
vierkant
MS01 
€ 159.00

Keukenmengkraan 
vierkant met platte 
uitloop
MK01 
€ 289.00

WELS 4-star; 
7.5L per/min. 
Reg: T37610.

Wandmengkraan 
vierkant
MW01 
€ 199.00

VIERKANTE KRANENVIERKANTE KRANEN

Rechte wandarm 
vierkant 40 cm
MA01-400 
€ 159.00

Plafondarm 
vierkant 20 cm
MA04-200 
€ 109.00

Vierkante kranen maken van een traditioneel 
ontwerp een strak design met een moderne 
uitstraling. Vierkante kranen zijn een echte 
eye-catcher in jouw badkamer, toiletruimte 
of keuken.

Handdouche 
vierkant met 
houder
MZ05 
€ 209.00

WELS 3-star; 
9L per/min. 
Reg: S14995.

Handdouche 
vierkant
MP01 
€ 49.00

Regen- 
douchekop 
vierkant 20 cm
MH02 
€ 199.00

Regen- 
douchekop 
vierkant 30 cm
MH03 
€ 439.00

Wandmengkraan 
vierkant met 
omstelknop
MW02 
€ 329.00
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ACCESSORIES

Toiletrolhouder

MR02-R 
Mat Zwart 
€ 49.00

MR02-R-BB 
Koper 

€ 69.00

MR02-R-CH 
Rosé Goud 

€ 69.00

MR02-R-C 
Chroom 
€ 35.00

MR02-R-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 69.00

Maak jouw badkamer nog fraaier én 
functioneler met de badkamer accessoires 
van Meir. Het assortiment van Meir staat 
voor topkwaliteit. We bieden dan ook 15 
jaar garantie op afwerking. Gegarandeerde 
tevredenheid en stijl voor de komende jaren.

Handdoekhaak

MR03-R 
Mat Zwart 
€ 29.00

MR03-R-BB 
Koper 

€ 39.00

MR03-R-CH 
Rosé Goud 

€ 39.00

MR03-R-C 
Chroom 
€ 25.00

MR03-R-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 39.00

Toiletborstel
MTO01-R 
Mat Zwart 
€ 89.00

MTO01-R-BB 
Koper 

€ 129.00

MTO01-R-CH 
Rosé Goud 
€ 129.00

MTO01-R-C 
Chroom 
€ 69.00

Handdoekhouder 
enkel 60 cm

MR01-SR60 
Mat Zwart 
€ 89.00

Handdoekhouder 
enkel 90 cm

MR01-SR90 
Mat Zwart 
€ 119.00

MR01-SR90-BB 
Koper 

€ 179.00

MR01-SR90-CH 
Rosé Goud 

€ 179.00

Handdoekhouder 
dubbel 60 cm

MR01-R 
Mat Zwart 
€ 129.00

MR01-R-BB 
Koper 

€ 169.00

MR01-R-CH 
Rosé Goud 
€ 169.00

MR01-R-C 
Chroom 
€ 79.00

ACCESSORIES
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VIERKANTE ACCESSORIES

Deurstop vierkant
MDS01 
€ 10.00

Handdoekhaakje 
vierkant
MR03 
€ 49.00

Handdoekhouder 
vierkant dubbel  
60 cm
MR01 
€ 159.00

Toiletrolhouder 
vierkant
MR02 
€ 69.00

De Meir accessoire lijn met vierkante 
accessoires is speciaal ontwikkeld om je 
badkamer, keuken of toiletruimte op ieder 
gewenst niveau een makeover te geven.  
Je kunt de accessoires perfect combineren 
met andere vierkante producten uit de Meir 
collectie, zoals de zwarte kranen.

Pop-up clickwaste 
met overloop 
 
G1 ¼

MP04-A 
Mat Zwart 
€ 49.00

MP04-A-BB 
Koper 

€ 59.00

MP04-A-CH 
Rosé Goud 

€ 59.00

MP04-A-C 
Chroom 
€ 39.00

Pop-up clickwaste 
zonder overloop

G1 ¼

MP04-B 
Mat Zwart 
€ 49.00

MP04-B-BB 
Koper 

€ 59.00

MP04-B-CH 
Rosé Goud 

€ 59.00

MP04-B-C 
Chroom 
€ 39.00

MP04-B-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 59.00

Pop-up clickwaste 
zonder overloop 
voor het bad  
 
G1 ½

MP04-B40 
Mat Zwart 
€ 49.00

MP04-B40-BB 
Koper 

€ 69.00

MP04-B40-CH 
Rosé Goud 

€ 59.00

MP04-B40-C 
Chroom 
€ 39.00

Sifon  
32 mm

MP05-R32 
Mat Zwart 
€ 139.00

MP05-R32-BB 
Koper 

€ 199.00

MP05-R32-CH 
Rosé Goud 
€ 199.00

KLEUR- EN AFWERKINGSVARIATIES

De producten van Meir worden gemaakt van hoogwaardig DZR messing. Binnen 
een kleurlijn is de kleurstelling en afwerking van de producten gelijk. Door een 
bepaalde lichtinval of door de vormgeving van een product kan de kleur en/of 
tint van een product anders lijken. De kleur en/of tint kan anders lijken bij:

Verlichting en reflectie in 
de opstellingsplaats.

Per product door 
verschillende vormen.

Voorbeeldschijven 
en andere vlakke 
oppervlakken.

SIFONS & AFVOERPLUGGEN

Sifons en afvoerpluggen (ook bekend als 
clickwaste) combineren stijl en functionaliteit 
in je badkamer of toiletruimte. In combinatie 
met dezelfde kleur kraan zorgt een 
bijpassende sifon of clickwaste voor 
afwerking tot in de details.
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MP02-P 
Mat Zwart 
€ 39.00

MP02-BR-BB 
Koper 

€ 59.00

MP02-BR-CH 
Rosé Goud 

€ 59.00

MP02-BR-C 
Chroom 
€ 29.00

MP02-BR-PVDGM 
PVD Gun Metal 

€ 59.00

Afgebeeld: Inbouw doucheset met plafondarm (ME-RDR02-BB) en vrijstaande 
badmengkraan met handdouche (MB09-BB) in koper.

Doucheslang  
150 mm

Handdouche 
houder
MP07Z 
€ 99.00

ONDERDELEN

Mier onderdelen zijn de perfecte aanvulling 
op de producten voor je badkamer, keuken 
of toiletruimte. Met deze (kraan) accessoires 
maak je jouw collectie compleet! 

Stopkraan  
met rozet
MP11-P 
€ 49.00

Deurstop rond
MDS02 
€ 10.00
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BADSET UITLOOP MET MENGKRANEN

ME-BSR01 
Mat Zwart 
€ 726.00

Een uitloop bij je vrijstaande of inbouw bad 
is niet alleen praktisch, maar ziet er ook 
geweldig uit in je doucheruimte. Met de 
mengkranen kun je de temperatuur en de 
sterkte van de waterstraal inregelen, zowel 
voor de baduitloop als voor de handdouche.

ME-BSR01-BB 
Koper 
€ 846.00

 
ME-BSR01-BB 
Koper 
€ 846.00

 
ME-BSR01-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 846.00

 
ME-BSR01-C 
Chroom 
€ 536.00

Baduitloop met handdouche en inbouw mengkranen

BADSET UITLOOP MET OMSTEL GROOT

De Meir badsets zijn een stijlvolle toevoeging 
voor bij je inbouw of vrijstaande bad. Met behulp 
van de omstelknop kun je eenvoudig wisselen 
tussen de uitloop en de handdouche.

Baduitloop met handdouche en inbouw mengkraan 
omstel groot

ME-BSR02 
Mat Zwart 
€ 667.00

ME-BSR02-BB 
Koper 
€ 777.00

 
ME-BSR02-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 777.00

 
ME-BSR02-CH 
Rosé Goud 
€ 777.00

 
ME-BSR02-C 
Chroom 
€ 527.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en wanduitloop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en wanduitloop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!



42 43

Afgebeeld: Doucheset omstel klein met houder (ME-DSR06-CH) en Wandkraanset 
uitloop lang (ME-WSR01-CH) in rosé goud.
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Baduitloop met handdouche en inbouw mengkraan 
omstel klein

 
ME-BSR03-CH 
Rosé Goud 
€ 777.00

 
ME-BSR03-BB 
Koper 
€ 777.00

 
ME-BSR04-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 777.00

 
ME-BSR03 
Mat Zwart 
€ 667.00

BADSET UITLOOP MET OMSTEL KLEIN

De Meir badsets zijn een stijlvolle toevoeging 
voor bij je inbouw of vrijstaande bad. Met behulp 
van de omstelknop kun je eenvoudig wisselen 
tussen de uitloop en de handdouche.

BADSET UITLOOP MET THERMOSTAAT

De Meir badsets zijn een stijlvolle toevoeging 
voor bij je inbouw of vrijstaande bad.  
De thermostaatkraan mengt automatisch 
het warme en koude water tot de ingestelde 
temperatuur. Met de omstelknop wissel 
je eenvoudig tussen de uitloop en de 
handdouche.

ME-BSR04 
Mat Zwart 
€ 1066.00

Baduitloop met handdouche en inbouw  
thermostaatkraan

ME-BSR04-BB 
Koper 
€ 1136.00

 
ME-BSR04-CH 
Rosé Goud 
€ 1136.00

 
ME-BSR04-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1136.00

 
ME-BSR04-C 
Chroom 
€ 906.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en wanduitloop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en wanduitloop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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BADSET VRIJSTAAND MET MENGKRAAN

ME-BSR05 
Mat Zwart 
€ 548.00

De gebogen vrijstaande badkraan is 
gecombineerd met een mengkraan, 
waardoor je zelfs vanuit je bad de kraan 
gemakkelijk kunt bedienen.  
Een echte eyecatcher in je badkamer!

ME-BSR05-BB 
Koper 
€ 678.00

 
ME-BSR05-CH 
Rosé Goud 
€ 678.00

 
ME-BSR05-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 678.00

 
ME-BSR05-C 
Chroom 
€ 408.00

Vrijstaande badkraan met inbouw mengkraan

BADSET VRIJSTAAND MET MENGKRANEN

De vrijstaande badkraan van Meir is een 
musthave voor bij je vrijstaande bad! Met de 
mengkranen bedien je zowel de uitloop als 
de handdouche. 

ME-BSR06 
Mat Zwart 
€ 966.00

Vrijstaande badkraan met handdouche en inbouw  
mengkranen

ME-BSR06-BB 
Koper 
€ 1156.00

 
ME-BSR06-CH 
Rosé Goud 
€ 1156.00

 
ME-BSR06-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1156.00

 
ME-BSR06-C 
Chroom 
€ 706.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!



48 49

BADSET VRIJSTAAND MET OMSTEL GROOT

Musthave! De vrijstaande badkraan van Meir 
is een eyecatcher bij je vrijstaande bad. Met 
behulp van de omstelknop kun je eenvoudig 
wisselen tussen de uitloop en de handdouche.

ME-BSR07 
Mat Zwart 
€ 907.00

ME-BSR07-BB 
Koper 
€ 1087.00

 
ME-BSR07-CH 
Rosé Goud 
€ 1087.00

 
ME-BSR07-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1087.00

 
ME-BSR07-C 
Chroom 
€ 697.00

Vrijstaande badkraan met handdouche en inbouw  
mengkraan omstel groot

BADSET VRIJSTAAND MET OMSTEL KLEIN

Musthave! De vrijstaande badkraan van Meir 
is een eyecatcher bij je vrijstaande bad. Met 
behulp van de omstelknop kun je eenvoudig 
wisselen tussen de uitloop en de handdouche.

 

ME-BSR08-CH 
Rosé Goud 
€ 1087.00

 
ME-BSR08-BB 
Koper 
€ 1087.00

 
ME-BSR08-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1087.00

Vrijstaande badkraan met handdouche en inbouw 
mengkraan omstel klein

 
ME-BSR08 
Mat Zwart 
€ 907.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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ME-BSR09 
Mat Zwart 
€ 1306.00

 
ME-BSR09-BB 
Koper 
€ 1446.00

 
ME-BSR09-CH 
Rosé Goud 
€ 1446.00

 
ME-BSR09-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1446.00

 
ME-BSR09-C 
Chroom 
€ 1076.00

Vrijstaande badkraan met handdouche en inbouw 
thermostaatkraan

BADSET VRIJSTAAND MET THERMOSTAAT

Musthave! De vrijstaande badkraan van Meir 
is een eyecatcher bij je vrijstaande bad.  
De thermostaatkraan mengt automatisch 
het warme en koude water tot de ingestelde 
temperatuur. Met de omstelknop wissel 
je eenvoudig tussen de uitloop en de 
handdouche.

BADSET MET OVERLOOP

Afwerking tot in de kleinste details.  
Style je badkamer tot in de puntjes met de 
badoverloop en pop-up bad clickwaste in 
een bijpassende kleur. 

 

ME-BSR10-CH 
Rosé Goud 
€ 198.00

 
ME-BSR10-BB 
Koper 
€ 208.00

 
ME-BSR10-C 
Chroom 
€ 128.00

Badoverloop met pop-up clickwaste

 
ME-BSR10 
Mat Zwart 
€ 148.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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BADSET MET VULCOMBINATIE

 

ME-BSR11-CH 
Rosé Goud 
€ 318.00

 
ME-BSR11-BB 
Koper 
€ 338.00

 
ME-BSR11-C 
Chroom 
€ 198.00

Badvulcombinatie met overloop en pop-up 
clickwaste

 
ME-BSR11 
Mat Zwart 
€ 248.00

Met de badvulcombinatie van Meir kan het 
ontspannen al vòòr het baden beginnen. 
Laat de badvuller het bad vullen met water, 
de badoverloop zorgt er samen met de 
pop-up clickwaste voor dat je bad niet 
overstroomt.

BADSET INBOUW MET MENGKRANEN

Functioneel design! De badvuller is een 
subtiele kraan waarmee je jouw bad lekker 
vol laat lopen. Geen zorgen, de badoverloop 
zorgt ervoor dat je bad niet overstroomt.  
De badrand handdouche maakt deze inbouw 
badset compleet.

 

ME-BSR12-CH 
Rosé Goud 
€ 975.00

 
ME-BSR12-BB 
Koper 
€ 995.00

 
ME-BSR12-C 
Chroom 
€ 625.00

Badvulcombinatie met handdouche en inbouw 
mengkranen

 
ME-BSR12 
Mat Zwart 
€ 795.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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BADSET INBOUW MET OMSTEL GROOT

 

ME-BSR13-CH 
Rosé Goud 
€ 906.00

 
ME-BSR13-BB 
Koper 
€ 926.00

 
ME-BSR13-C 
Chroom 
€ 616.00

Badvulcombinatie met handdouche en inbouw 
mengkraan omstel groot

 
ME-BSR13 
Mat Zwart 
€ 736.00

De badvuller is een subtiele kraan waarmee 
je jouw bad lekker vol laat lopen.  
Geen zorgen, de badoverloop zorgt ervoor 
dat je bad niet overstroomt. Met het omstel 
wissel je gemakkelijk tussen de badvuller en 
de badrand handdouche.

BADSET INBOUW MET OMSTEL KLEIN

De badvuller is een subtiele kraan waarmee 
je jouw bad lekker vol laat lopen.  
Geen zorgen, de badoverloop zorgt ervoor 
dat je bad niet overstroomt. Met het omstel 
wissel je gemakkelijk tussen de badvuller en 
de badrand handdouche.

 

ME-BSR14-CH 
Rosé Goud 
€ 906.00

 
ME-BSR14-BB 
Koper 
€ 926.00

Badvulcombinatie met handdouche en inbouw 
mengkraan omstel klein

 
ME-BSR14 
Mat Zwart 
€ 736.00

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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BADSET INBOUW MET THERMOSTAAT

De badvuller en badoverloop zorgen ervoor 
dat je jouw bad veilig vult met water.  
De thermostaatkraan mengt automatisch 
het warme en koude water tot de ingestelde 
tempratuur. Met behulp van de omstelknop 
wissel je gemakkelijk tussen de badvuller en 
de badrand handdouche.

 

ME-BSR15-CH 
Rosé Goud 
€ 1265.00

 
ME-BSR15-BB 
Koper 
€ 1285.00

 
ME-BSR15-C 
Chroom 
€ 995.00

Badvulcombinatie met handdouche en inbouw 
thermostaatkraan

 
ME-BSR15 
Mat Zwart  
€ 1135.00

DOUCHESET MET MENGKRAAN

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. Met de in de 
set opgenomen wandmengkraan kun 
je eenvoudig de temperatuur én de 
straalsterkte instellen.

 
ME-DSR01 
Mat Zwart 
€ 487.00 v.a.

Inbouw doucheset met mengkraan

ME-DSR01-BB 
Koper 
€ 577.00 v.a.

 
ME-DSR01-CH 
Rosé Goud 
€ 577.00 v.a.

 
ME-DSR01-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 577.00 v.a.

 
ME-DSR01-C 
Chroom 
€ 377.00 v.a.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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DOUCHESET MENGKRANEN MET GLIJSTANG

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. Met de in de 
set opgenomen wandmengkranen kun 
je eenvoudig de temperatuur én de 
straalsterkte instellen. De handdouche met 
glijstang is de finishing touch bij deze set!

ME-DSR18 
Mat Zwart 
€ 965.00 v.a.

ME-DSR18-BB 
Koper 
€ 1195.00 v.a.

 
ME-DSR18-CH 
Rosé Goud 
€ 1195.00 v.a.

 
ME-DSR18-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1195.00 v.a.

 
ME-DSR18-C 
Chroom 
€ 735.00 v.a.

Inbouw doucheset met glijstang en mengkranen

DOUCHESET OMSTEL GROOT MET GLIJSTANG

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. Met het omstel 
wissel je gemakkelijk tussen de hoofddouche 
en de handdouche.

 
ME-DSR02 
Mat Zwart 
€ 906.00 v.a.

Inbouw doucheset met glijstang en mengkraan  
omstel groot

ME-DSR02-BB 
Koper 
€ 1126.00 v.a.

 
ME-DSR02-CH 
Rosé Goud 
€ 1126.00 v.a.

 
ME-DSR02-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1126.00 v.a.

 
ME-DSR02-C 
Chroom 
€ 726.00 v.a.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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DOUCHESET OMSTEL KLEIN MET GLIJSTANG

ME-DSR03 
Mat Zwart 
€ 906.00 v.a.

ME-DSR03-BB 
Koper 
€ 1126.00 v.a.

 
ME-DSR03-CH 
Rosé Goud 
€ 1126.00 v.a.

 
ME-DSR03-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1126.00 v.a.

Inbouw doucheset met glijstang en mengkraan omstel  
klein

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. Met het omstel 
wissel je gemakkelijk tussen de hoofddouche 
en de handdouche.

DOUCHESET THERMOSTAAT MET GLIJSTANG

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. De thermostaatkraan 
mengt automatisch het warme en koude 
water tot de ingestelde temperatuur.  
Met het omstel wissel je gemakkelijk tussen 
de hoofddouche en de handdouche.

ME-DSR04 
Mat Zwart 
€ 1305.00 v.a.

Inbouw doucheset met glijstang en thermostaatkraan

ME-DSR04-BB 
Koper 
€ 1485.00 v.a.

 
ME-DSR04-CH 
Rosé Goud 
€ 1485.00 v.a.

 
ME-DSR04-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1485.00 v.a.

 
ME-DSR04-C 
Chroom 
€ 1105.00 v.a.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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DOUCHESET MENGKRANEN MET HOUDER

Elegant en stoer tegelijk; deze doucheset 
van Meir is niet voor niets favoriet! Met de 
wandmengkranen kun je gemakkelijk de 
temperatuur en de straalsterkte instellen van 
zowel de hoofddouche als de handdouche.

ME-DSR19 
Mat Zwart 
€ 905.00 v.a.

ME-DSR19-BB 
Koper 
€ 1055.00 v.a.

 
ME-DSR19-CH 
Rosé Goud 
€ 1055.00 v.a.

 
ME-DSR19-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1055.00 v.a.

 
ME-DSR19-C 
Chroom 
€ 675.00 v.a.

Inbouw doucheset met handdouche en mengkranen

ME-DSR05 
Mat Zwart 
€ 846.00

Inbouw doucheset met handdouche en mengkraan  
omstel groot

ME-DSR05-BB 
Koper 
€ 986.00

 
ME-DSR05-CH 
Rosé Goud 
€ 986.00 v.a.

 
ME-DSR05-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 986.00 v.a.

 
ME-DSR05-C 
Chroom 
€ 666.00 v.a.

DOUCHESET OMSTEL GROOT MET HOUDER

Elegant en stoer tegelijk; deze doucheset 
van Meir is niet voor niets favoriet! Met de 
omstelknop wissel je gemakkelijk tussen de 
hoofddouche en de handdouche.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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DOUCHESET OMSTEL KLEIN MET HOUDER

ME-DSR06 
Mat Zwart 
€ 846.00 v.a.

ME-DSR06-BB 
Koper 
€ 986.00 v.a.

 
ME-DSR06-CH 
Rosé Goud 
€ 986.00 v.a.

 
ME-DSR06-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 986.00 v.a.

Inbouw doucheset met handdouche en mengkraan  
omstel klein

Elegant en stoer tegelijk; deze doucheset 
van Meir is niet voor niets favoriet! Met de 
omstelknop wissel je gemakkelijk tussen de 
hoofddouche en de handdouche.

ME-DSR07 
Mat Zwart 
€ 1245.00 v.a.

Inbouw doucheset met handdouche en  
thermostaatkraan

ME-DSR07-BB 
Koper 
€ 1345.00 v.a.

 
ME-DSR07-CH 
Rosé Goud 
€ 1345.00 v.a.

 
ME-DSR07-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1345.00 v.a.

 
ME-DSR07-C 
Chroom 
€ 1045.00 v.a.

DOUCHESET THERMOSTAAT MET HOUDER

Elegant en stoer tegelijk; deze doucheset van 
Meir is niet voor niets favoriet!  
De thermostaatkraan mengt het water tot 
de ingestelde temperatuur. Met het omstel 
wissel je gemakkelijk tussen de hoofddouche 
en de handdouche.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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DOUCHESET MET MENGKRAAN

ME-DSR08 
Mat Zwart 
€ 447.00 v.a.

ME-DSR08-BB 
Koper 
€ 537.00 v.a.

 
ME-DSR08-CH 
Rosé Goud 
€ 537.00 v.a.

 
ME-DSR08-C 
Chroom 
€ 347.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met mengkraan

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. Met de in de 
set opgenomen wandmengkraan kun 
je eenvoudig de temperatuur én de 
straalsterkte instellen.

 

ME-DSR20-CH 
Rosé Goud 
€ 1155.00 v.a.

ME-DSR20-BB 
Koper 
€ 1155.00 v.a.

 
ME-DSR20-C 
Chroom 
€ 705.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met glijstang en 
mengkranen

ME-DSR20 
Mat zwart 
€ 925.00 v.a.

DOUCHESET MENGKRANEN MET GLIJSTANG

Douchen wordt genieten met de 
regendouches van Meir. Met de in de 
set opgenomen wandmengkraan kun 
je eenvoudig de temperatuur én de 
straalsterkte instellen. De handdouche met 
glijstang is de finishing touch bij deze set!

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!
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ME-DSR09 
Mat Zwart 
€ 866.00 v.a.

ME-DSR09-BB 
Koper 
€ 1086.00 v.a.

 
ME-DSR09-CH 
Rosé Goud 
€ 1086.00 v.a.

 
ME-DSR09-C 
Chroom 
€ 696.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met glijstang en  
mengkraan omstel groot

DOUCHESET OMSTEL GROOT MET GLIJSTANG

Douchen wordt genieten met de regendouches 
van Meir. Met het omstel wissel je gemakkelijk 
tussen de hoofddouche en de handdouche. 

 

ME-DSR10-CH 
Rosé Goud 
€ 1086.00 v.a.

ME-DSR10-BB 
Koper 
€ 1086.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met glijstang en 
mengkraan omstel klein

ME-DSR10 
Mat zwart 
€ 866.00 v.a.

DOUCHESET OMSTEL KLEIN MET GLIJSTANG

Douchen wordt genieten met de regendouches 
van Meir. Met het omstel wissel je gemakkelijk 
tussen de hoofddouche en de handdouche.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!
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ME-DSR11 
Mat Zwart 
€ 1265.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met glijstang en  
thermostaatkraan

DOUCHESET THERMOSTAAT MET GLIJSTANG

 
ME-DSR11-CH 
Chroom 
€ 1445.00 v.a.

ME-DSR11-BB 
Koper 
€ 1445.00 v.a.

Douchen wordt genieten met de regendouches 
van Meir. Met het omstel wissel je gemakkelijk 
tussen de hoofddouche en de handdouche. 
De thermostaatkraan mengt automatisch 
het warme en koude water tot de ingestelde 
temperatuur.

 
ME-DSR11-C 
Chroom 
€ 1075.00 v.a.

 

ME-DSR21-CH 
Rosé Goud 
€ 1015.00 v.a.

ME-DSR21-BB 
Koper 
€ 1015.00 v.a.

 
ME-DSR21-C 
Chroom 
€ 645.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met handdouche en 
mengkranen

ME-DSR21 
Mat Zwart 
€ 865.00 v.a.

DOUCHESET MENGKRANEN MET HOUDER

Ervaar pure ontspanning wanneer je 
onder de plafonddouche van Meir staat. 
Regel eenvoudig de temperatuur én de 
straalsterkte in van de hoofd- en handdouche 
met de wandmengkranen.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!



72 73

ME-DSR12 
Mat Zwart 
€ 806.00 v.a.

ME-DSR12-BB 
Koper 
€ 946.00 v.a.

 
ME-DSR12-CH 
Rosé Goud 
€ 946.00 v.a.

 
ME-DSR12-C 
Chroom 
€ 636.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met handdouche en  
mengkraan omstel groot

DOUCHESET OMSTEL GROOT MET HOUDER

Ervaar pure ontspanning wanneer je onder 
de plafonddouche van Meir staat. Met behulp 
van de omstelknop wissel je eenvoudig 
tussen de hoofddouche en de handdouche.

 

ME-DSR13-CH 
Rosé Goud 
€ 946.00 v.a.

ME-DSR13-BB 
Koper 
€ 946.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met handdouche en 
mengkraan omstel klein

ME-DSR13 
Mat Zwart 
€ 806.00 v.a.

DOUCHESET OMSTEL KLEIN MET HOUDER

Ervaar pure ontspanning wanneer je onder 
de plafonddouche van Meir staat. Met behulp 
van de omstelknop wissel je eenvoudig 
tussen de hoofddouche en de handdouche.

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!
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ME-DSR14 
Mat Zwart 
€ 1205.00 v.a.

ME-DSR14-BB 
Koper 
€ 1305.00 v.a.

 
ME-DSR14-CH 
Rosé Goud 
€ 1305.00 v.a.

 
ME-DSR14-C 
Chroom 
€ 1015.00 v.a.

Inbouw doucheset plafond met handdouche en 
thermostaatkraan

DOUCHESET THERMOSTAAT MET HOUDER

Ervaar pure ontspanning wanneer je onder 
de plafonddouche van Meir staat.  
De thermostaatkraan mengt het water tot 
de ingestelde temperatuur. Met het omstel 
wissel je gemakkelijk tussen de hoofddouche 
en de handdouche.

OPBOUW DOUCHESET MET THERMOSTAAT

De Meir opbouw doucheset geeft een moderne 
en luxe uitstraling in jouw badkamer. Geniet 
van de regen- en handdouche bediend door 
een thermostaatkraan met omstelknop.

Opbouw doucheset met  
thermostaatkraan

ME-DSR16 
Mat Zwart 
€ 1006.00 v.a.

ME-DSR16-BB 
Koper 
€ 1296.00 v.a.

ME-DSR16-CH 
Rosé Goud 
€ 1296.00 v.a.

ME-DSR16-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 1296.00 v.a.

ME-DSR16-C 
Chroom 
€ 786.00 v.a.

Deze set is standaard inclusief douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel, plafondarm 30 cm en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? 
Stel ‘m zelf samen!
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GLIJSTANGSET MET MENGKRAAN

Een handdouche is niet alleen praktisch maar 
ziet er ook geweldig uit in je doucheruimte. 
Met de mengkraan kun je zowel de 
temperatuur als de sterkte van de waterstraal 
inregelen.

ME-DSR22 
Mat Zwart 
€ 478.00

Doucheset met glijstang en inbouw mengkraan

ME-DSR22-BB 
Koper 
€ 618.00

 
ME-DSR22-CH 
Rosé Goud 
€ 618.00

 
ME-DSR22-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 618.00

 
ME-DSR22-C 
Chroom 
€ 358.00

WANDKRAANSET KRUISKNOPPEN

De knoppenset met kruisgrepen is prachtig 
te combineren met een wanduitloop. Door 
het vernieuwde retro ontwerp zijn de 
kruisgrepen een opvallende toevoeging in je 
keuken, toiletruimte of badkamer.

ME-KS04 
Mat Zwart 
€ 437.00 v.a.

ME-KS04-BB 
Koper 
€ 467.00

 
ME-KS04-CH 
Rosé Goud 
€ 467.00

 
ME-KS04-C 
Chroom  
€ 357.00

Wandkraanset met uitloop en kruisknoppen

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel en wanduitloop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!



78 79

 

ME-WSR03-CH 
Rosé Goud 
€ 368.00

ME-WSR03-BB 
Koper 
€ 368.00

 
ME-WSR03-C 
Chroom 
€ 238.00

Wandkraanset met uitloop 13 cm en mengkraan

ME-WSR03 
Mat Zwart 
€ 308.00

WANDKRAANSET UITLOOP KORT

Deze wandkraanset met rond design is een 
moderne toevoeging aan je toiletfontein 
of inbouw bad. De gebogen uitloop is 
gecombineerd met een wandmengkraan, 
waarmee je de uitloop gemakkelijk kunt 
bedienen. 

WANDKRAANSET UITLOOP LANG

Deze wandkraanset met rond design is 
een moderne toevoeging aan je wastafel 
of vrijstaande bad. De gebogen uitloop is 
gecombineerd met een wandmengkraan, 
waarmee je de uitloop gemakkelijk kunt 
bedienen. 

ME-WSR01 
Mat Zwart 
€ 308.00

ME-WSR01-BB 
Koper 
€ 368.00

 
ME-WSR01-CH 
Rosé Goud 
€ 368.00

 
ME-WSR01-PVDGM 
PVD Gun Metal 
€ 368.00

 
ME-WSR01-C 
Chroom 
€ 238.00

Wandkraanset met uitloop 20 cm en mengkraan

Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!Deze set is standaard inclusief inbouwdeel. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!
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VIERKANTE SETS

Vierkante kranen en douches maken van een 
traditioneel ontwerp een strak design met 
een moderne uitstraling. Vierkante kranen en 
douchekoppen zijn een echte eyecatcher in 
jouw badkamer, toiletruimte of keuken.

 

ME-BSV01 
€ 697.00

 
ME-RDV02 
€ 308.00 v.a.

 
 
ME-WSV01 
€ 358.00

Mat zwarte inbouw doucheset vierkant met rechte 
wandarm

 
ME-RDV01 
€ 358.00 v.a.

Mat zwarte inbouw doucheset vierkant met 
plafondarm

Mat zwarte baduitloop vierkant met handdouche en 
inbouw mengkraan omstel groot

Mat zwarte wandkraanset vierkant met uitloop en 
mengkraan

VIERKANTE SETS

 
ME-DSV01 
€ 557.00 v.a.

 
ME-DSV03 
€ 507.00 v.a.

 
 
ME-DSV04 
€ 896.00 v.a.

 
 
ME-DSV05 
€ 846.00 v.a.

Mat zwarte inbouw doucheset vierkant  
met mengkraan

Mat zwarte inbouw doucheset plafond vierkant met 
mengkraan

Mat zwarte inbouw doucheset vierkant met 
handdouche en mengkraan

Mat zwarte inbouw doucheset plafond vierkant met 
handdouche en mengkraan

Vierkante kranen en douches maken van een 
traditioneel ontwerp een strak design met 
een moderne uitstraling. Vierkante kranen en 
douchekoppen zijn een echte eyecatcher in 
jouw badkamer, toiletruimte of keuken.

Deze sets zijn standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf samen!De douchesets zijn standaard inclusief inbouwdeel en douchekop 20 cm. Wil je de set net even anders? Stel ‘m zelf 
samen!
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CONTACT

info@mastello.nl

035 - 750 28 82

www.meir.com.nl

https://www.mastello.nl
mailto:info%40mastello.nl?subject=
http://www.meir.com.nl

