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De ideale badkamer is een badkamer die volledig 
voldoet aan uw wensen. Een stijlvol meubel mag hier 
niet aan ontbreken. Woodmaster Furniture biedt een 
kwalitatief hoogwaardige collectie aan sfeervolle 
maar vooral tijdloze badkamermeubelen. 

De kwaliteit van de meubelen is te herkennen aan de 
solide materialen, luxe soft-close lades in combinatie 
met een hoogwaardige afwerking en Italiaans 
keramiek. 
 
Italiaans keramiek 
De Italianen staan al vele jaren bekend om hun 
specialisme in keramische kwaliteitsproducten. Onze 
brede collectie opzet-wastafels en waskommen 
van Italiaans topfabricaat zorgen voor de perfecte 
combinatie van meubel en wastafel.

Massief hout op maat
Alle meubelen zijn volledig met de hand vervaardigd 
uit massief eiken en kunnen volledig op maat worden 
gemaakt. Eindeloze combinaties van formaat, kleur, 
materiaal en afwerking maken dat uw badkamer 
wordt voozien van een meubel afgestemd op uw eigen 

persoonlijke smaak.
Gebaseerd op onze ervaring in het ontwerpen 
en vervaardigen van houten meubelen, biedt de 
Woodmasters Furniture collectie een passend aanbod 
meubelen voor elke badkamer. Riant of compact, 
klassiek of modern, in elke stijl een bijpassend tijdloos 
en sfeervol meubel.
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TEXEL

Massief eiken badkamermeubel met houten binnenlades.

Texel 1 80x45x37  Met eiken topblad en 1 lade €1787  
Texel 2  100x45x37 Met eiken topblad en 1 lade  €2063 
Texel 3  120x45x37 Met eiken topblad en 1 lade  €2201 
Texel 4  120x45x37 Met eiken topblad en 2 lades  €2615
Texel 5  140x45x37 Met eiken topblad en 2 lades €2753
Texel 6  160x45x37 Met eiken topblad en 2 lades €2960
Texel 7  180x45x37 Met eiken topblad en 3 lades  €3422
Texel 8 200x45x37 Met eiken topblad en 3 lades  €3719

Maatwerk 
Ook verkrijgbaar met push-open lades. 
Dit graag vermelden bij bestelling.

Texel is ook verkrijgbaar in de maat en kleur 
volgens uw eigen gewenste specificatie.
 
Prijs op aanvraag.

v.a. €1787 
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AMELAND

Massief eiken badkamermeubel met houten binnenlades.

Ameland 1 80x45x60  Met eiken topblad en 2 lades €1787
Ameland 2 100x45x60 Met eiken topblad en 2 lades €2063
Ameland 3 120x45x60 Met eiken topblad en 2 lades €2201
Ameland 4 120x45x60 Met eiken topblad en 4 lades €2753
Ameland 5 140x45x60 Met eiken topblad en 4 lades €2891
Ameland 6 160x45x60 Met eiken topblad en 4 lades €3098
Ameland 7 180x45x60 Met eiken topblad en 4 lades €3560
Ameland 8 200x45x60 Met eiken topblad en 4 lades €3857

Zonder topblad €1649
Zonder topblad €1897
Zonder topblad €2050
Zonder topblad €2587
Zonder topblad €2725
Zonder topblad €2891
Zonder topblad €3354
Zonder topblad €3608

v.a. €1649  

*Afgebeeld met op maat gemaakte 

composiet wastafel (optie)

*Afgebeeld met op maat 

gemaakte composiet wastafel 

(optie)

Maatwerk 
Ameland is ook verkrijgbaar in de maat en 
kleur volgens uw eigen gewenste specificatie. 
Prijs op aanvraag.



Woodmasters Furniture 5 Alle prijzen zijn exclusief btw - editie Februari 2022

TERSCHELLING

Licht geborsteld eiken badkamermeubel met houten lades.

Terschelling 1 61x50,5x920 Meubel inclusief wastafel: €2615
Terschelling 2  91x50,5x920 Meubel inclusief wastafel:  €2891
Terschelling 3  121x50,5x920 Meubel inclusief wastafel: €3310

Met houten top: €1856
Met houten top:  €2068
Met houten top:  €2408

Wastafel los 61x50,5 €653 Wastafel los 91x50,5 €688 Wastafel los 121x50,5 €913

v.a. €1547  

Afgebeeld met zwaar verouderd 

eikenhout (Optie)

T1 T2 T3
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Massief eiken topblad voor opzet-waskommen.

Vlieland 1  80x49x7 Eiken topblad €1056
Vlieland 2 100x49x7 Eiken topblad €1139
Vlieland 3 120x49x7 Eiken topblad €1174
Vlieland 4 140x49x7 Eiken topblad €1207
Vlieland 5 160x49x7 Eiken topblad €1304
Vlieland 6 180x49x7 Eiken topblad €1379

Vlieland 7 80x49x12 Eiken topblad €1084
Vlieland 8 100x49x12 Eiken topblad €1166
Vlieland 9 120x49x12  Eiken topblad €1201
Vlieland 10 140x49x12 Eiken topblad €1235
Vlieland 11 160x49x12  Eiken topblad €1332
Vlieland 12 180x49x12  Eiken topblad €1406

Wandbeugel
Vlieland 15  45,5x21,5  €122

Wandbeugel
Vlieland 14  45,5x21,5  €163

VLIELAND

v.a. €1056 

Maatwerk 
Vlieland is ook verkrijgbaar in de maat en 
kleur volgens uw eigen gewenste specificatie. 
Prijs op aanvraag.
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SCHIERMONNIKOOG

S1

S4 S5 S6

S2 S3

S7 S8 S9

Keramische opzetwastafels en waskommen.

Schiermonnikoog 1 42x42x16 €309 
Schiermonnikoog 2 40x40x12.6  €309 
Schiermonnikoog 3 60x40x12.6 €309 
Schiermonnikoog 4 121x46x13  €927  
Schiermonnikoog 5 121x46x13  €1064 
Schiermonnikoog 6 141x46x13  €1190 
Schiermonnikoog 7 60x40x13  €454 

S10 S11 S12

Schiermonnikoog 8 80x40x13 €512
Schiermonnikoog 9 61x46x13 €483
Schiermonnikoog 10 81x46x13 €546
Schiermonnikoog 11 91x46x13 €569
Schiermonnikoog 12 101x46x13 €615
Schiermonnikoog 14 40x27x13 €292
Schiermonnikoog 15 50x27x13 €315

S14 S15
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MAATWERK

Beschermd en verzorgd 
Voor de afwerking van onze meubelen maken wij gebruik 
van Rubio Monocoat 2C. 
 
Dankzij de geavanceerde technologie van moleculaire 
binding wordt het hout op een milieuvriendelijke manier 
optimaal verzorgd en beschermd. 
 
Door de slijtvaste en waterbestendige werking is uw luxe 
houten meubel eenvoudig te onderhouden en voelt het 
zich helemaal thuis in de badkamer.

De ideale badkamer is een badkamer die volledig voldoet 
aan uw wensen. Een stijlvol meubel mag hier niet aan 
ontbreken. Woodmaster Furniture biedt een kwalitatief 
hoogwaardige collectie aan sfeervolle maar vooral tijdloze 
badkamermeubelen. 

De kwaliteit van de meubelen is te herkennen aan de 
solide materialen, luxe soft-close lades in combinatie
met een hoogwaardige afwerking en Italiaans keramiek. 
 
Klassiek of modern, groot of klein, elke badkamer heeft 
een eigen stijl; uw stijl. Daarom biedt de Woodmasters 
collectie een ruime keuze aan persoonlijke aanpassingen. 
 
Massief hout op maat 
Zo zijn de meubelen beschikbaar in vrijwel iedere kleur en 
is de materiaalkeuze nagenoeg eindeloos. Alle meubelen 
zijn volledig met de hand vervaardigd uit massief eiken 
en kunnen volledig op maat worden gemaakt in elke 
gewenste RAL-kleur en kunnen daarnaast op aanvraag 
worden vervaardigd uit verschillende houtsoorten.

Van houtsoort tot afwerking, deur of lade, soft-close of 
push-to-open. Uw meubel exact naar wens en aangepast 
naar uw behoeften. Dat is waar wij van Woodmasters 
Furniture voor staan.
 
Italiaans keramiek 
De Italianen staan al vele jaren bekend om hun 
specialisme in keramische kwaliteitsproducten. Onze 
brede collectie opzet-wastafels en waskommen van 
Italiaans topfabricaat zorgen voor de perfecte combinatie 
van meubel en wastafel.
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COATING KLEUREN

Antique Bronze

Castle Brown

Dark Oak

Mist 5%

Pine

Smoke

Vanilla

Aqua

Charcoal

Gris Belge

Mud Light

Pure

Smoke 5%

Walnut

Ash Grey

Cherry Coal

Havanna

Natural

Savanna

Smoked Oak

White

Biscuit

Chocolate

Ice Brown

Oak

Silver Grey

Stone

White 5%

Black

Cornsilk

Mahogany

Olive

Sky Grey

Super White

Bourbon

Cotton White

Mist

Oyster

Slate Grey

Titanium Grey



Toutenburgstraat 2 
8912 AG Leeuwarden

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn exclusief btw. Afbeeldingen kunnen afwijken van het 
werklijke product. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.


