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Inspirerend, stijlvol en
vernieuwend.

De collectie van

Ponte Giulio staat garant voor een

comfortabele en veilige ervaring én straalt door de

stijlvolle en strakke vormgeving puur Italiaans design

uit. Door gebruik te maken van slimme

oplossingen, zoals accessoires die vrijwel op elke beugel

bevestigd kunnen worden, zijn de producten geschikt te maken

voor elke ruimte en verschillende toepassingen.

De Ponte Giulio collectie biedt een breed scala aan

combinatiemogelijkheden waardoor de

producten feilloos toepasbaar zijn in elke moderne

badkamer of toilet.
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Alpine white

Container

Coral red

Hemp white

Graphite

Planchet

100
Kg

4
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Standaardkleuren

Standaardkleuren 
op aanvraag

Copper

Lime

Black nickel

Satin black nickel

Dark satin bronze

Satin bronze nickel

Pink gold

Satin pink gold

Satin gold

Aubergine

Wandbeugel
Horizontale of verticale montage

38,6 cm
48,6 cm
58,6 cm
68,6 cm
90,6 cm
100  cm

175,6 cm

Bright

Satin

Hemp white

175 cm
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De Ponte Giulio collectie geeft u de 

mogelijkheid om uw badkamer of toilet in te 

richten met een ultieme mix van comfort en

uitstraling zonder consessies.

Door gebruik te maken van de nieuwste 

veredelingstechnieken, is men in staat de 

producten naadloos te verenigen met uw 

design wensen. Door praktische elementen 

toe te voegen zoals een planchet of douche 

container, kan men eenvoudig een optimale 

omgeving creëren.

Individueel 
met karakter

7
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Rolhouder

Accessories

Toiletsteun

De toiletsteun kan zonder specifiek gereedschap 
van de muurflens worden verwijderd en kan worden 
vervangen door een eenvoudige plaatafdekking

De accessoires kunnen zowel afzonderlijk als samen worden gemonteerd.

Chrome finish White Anthracite

150
Kg

10
0

K
g
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Chrome - Chrome White - Chrome Anthracite  - Chrome

KleurenAfdekplaat

White

Chrome

Anthracite 

600 mm.

700 mm.

850 mm.

11
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150
Kg

42x46x11 cm

Douchezitting

16
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Rugleuning voor 
de douchezitting

Rugleuning met armleggers
voor de douchezitting

Hemp white

Graphite

Coral red

Kleuren

50
Kg

42x4x27 cm 60x26x27 cm
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Meerdere kleurencombinaties 
van de stoelen mogelijk.

Kruk met verstelbare 
poten.

42x35x44,5 cm

Stoel met rugleuning 
en armleuning. 
Verstelbare poten.

42x53x73,5 cm

18
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Hemp white

Graphite

Coral red

Zitting kleuren

Copper

Lime

Satin

Aubergine

White

Bright

150
Kg

Frame kleuren
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Productoverzicht
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Productoverzicht

Standaardkleuren op aanvraag

Kleuren en afwerkingen
Geef uw badkamer karakter met de hoogwaardige afwerkingen van Ponte Giulio. Met kleuren als goud,  
koper en mat zwart kunt u de producten naadloos laten aansluiten op uw badkamerinrichting. Naast de  
6 standaardkleuren biedt Ponte Giulio ook nog een 7-tal speciale kleuren welke op aanvraag leverbaar zijn.

Breng contrast in de badkamer
 Het subtiel aanbrengen van contrast verfraait niet alleen uw badkamer, het maakt hem ook veiliger. 
Door het gebruik van contrasterende elementen in de badkamer wordt de oriëntatie vergemakkelijkt. 

Standaardkleuren

G9
Lime

E1
Black nickel

WE
Hemp white

E6
Dark satin bronze

C1
Chrome

E2
Pink Gold

E7
Satin bronze nickel

N2
Bright

E3
Satin gold

P5
Aubergine

E4
Satin pink gold

R2
Copper

E5
Satin black nickel
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Wandbeugel - 38,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS32 XX [AxBxC] 386x82x32 mm 

Wandbeugel - 48,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS33 XX [AxBxC] 486x82x32 mm 

Wandbeugel - 58,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS34  XX [AxBxC] 586x82x32 mm 

Planchet voor de horizontale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANM10 [LxBxH] 270x95x42 mm

Wandbeugel - 68,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS35 XX [AxBxC] 686x82x32 mm 

Planchet voor de horizontale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen  

F47ANM10 [LxBxH] 270x95x42 mm

Wandbeugel - 90,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS37 XX [AxBxC] 906x82x32 mm 

Planchet voor de horizontale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANM10 [LxBxH] 270x95x42 mm

Wandbeugel - 100,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS38 XX [AxBxC] 1006x82x32 mm 

Planchet voor de horizontale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANM10 [LxBxH] 270x95x42 mm
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Productoverzicht

Wandbeugel - 130,6 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS39 XX [AxBxC] 1306x82x32 mm 

Planchet voor de horizontale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANM10 [LxBxH] 270x95x42 mm

Wandbeugel - 175 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS40 XX [AxBxC] 1750x82x32 mm 

Planchet voor de horizontale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANM10 [LxBxH] 270x95x42 mm

Wandbeugel verticale montage - 175 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UAS41 XX [AxBxC] 32x82x1750 mm  

Container voor verticale wandbeugel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANs01 [LxBxH] 272x100x70 mm

greep links

greep rechts

Wandbeugel 90 graden - 40,3 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UBL34 XX [AxBxC] 406x82x403mm (greep links)

G18UBR34 XX [AxBxC] 406x82x403mm (greep rechts)

greep links

greep rechts

Wandbeugel 90 graden - 60,3 cm

 
Artikel nr.  Afmetingen

G18UBL35 XX [AxBxC] 406x82x603mm (greep links)

G18UBR35 XX [AxBxC] 406x82x603mm (greep rechts)

Hoekwandbeugel - 80,3 cm
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UBS31 XX [AxBxC] 803x803x32mm
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Glijstangset
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UOS31 XX [AxBxC] 32x82x1256mm 

Hoekwandbeugel met glijstangset
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18UES30 XX [AxBxC] 803x803x1200mm 

Men kan tijdens de montage de positie
van de verticale beugel zelf bepalen.
Zo kan deze eenvoudig op de gebruiker 
of de installatie worden afgestemd.
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Toiletsteun, 60 cm - Afneembaar

 
Artikel nr.  Afmetingen

G18JCS07 XX [AxBxC] 100x600x120 mm 

Toiletrolhouder voor toiletsteun
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18AGS01 [LxBxH] 25x160x63 mm

Armlegger voor toiletsteun
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18JMS01 XX [LxBxH] 50x300x39 mm

Afdekplaat
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18JIS01 XX [LxBxH] 92x20x125 mm

Toiletsteun, 70 cm - Afneembaar
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18JCS08 XX [AxBxC] 100x700x120 mm 

Toiletrolhouder voor toiletsteun
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18AGS01 [LxBxH] 25x160x63 mm

Armlegger voor toiletsteun
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18JMS01 XX [LxBxH] 50x300x39 mm

Afdekplaat
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18JIS01 XX [LxBxH] 92x20x125 mm
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Toiletsteun, 85 cm - Afneembaar
 

Artikel nr.  Afmetingen

G18JCS09 XX [AxBxC] 100x850x120 mm 

Toiletrolhouder voor toiletsteun
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18AGS01 [LxBxH] 25x160x63 mm

Armlegger voor toiletsteun
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18JMS01 XX [LxBxH] 50x300x39 mm

Afdekplaat
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18JIS01 XX [LxBxH] 92x20x125 mm

Na bevestiging van de toiletsteun kan 
deze eenvoudig worden verwijderd. 
De montageplaat kan vervolgens met 
een afdekplaat worden afgedekt.
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Douchezitting, opklapbaar
 

Artikel nr.  Afmetingen

G12JDS05 XX [AxBxC] 425x460x110 mm 

Rugleuning voor douchezitting
 

Artikel nr.  Afmetingen

G12JDS06 [LxBxH] 420x40x270 mm

Rug- en armleggers voor douchezitting
 

Artikel nr.  Afmetingen

G12JDS07 [LxBxH] 600x259x270 mm

Douchezitting opklapbaar, afneembaar
 

Artikel nr.  Afmetingen

G12JDS08 XX [AxBxC] 425x472x110 mm

De G12JDS08 douchezitting heeft het unieke kenmerk dat 
de douchezitting verwijderd kan worden van de muur waar 
aan het is gemonteerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het 
montagesysteem dat aan de muur is bevestigd. Deze kan 
eenvoudig los gekoppeld worden zonder dat er speciaal 
gereedschap voor nodig is.

 Het systeem biedt het voordeel dat men ervoor kan kiezen om de 
douchezitting te plaatsen wanneer dit nodig of gewenst is.

Kruk
 

Artikel nr.  Afmetingen

G12JDS02 XX [AxBxC] 420x350x445 mm 

Stoel met rugleuning en armleggers
 

Artikel nr.  Afmetingen

G12JDS04 XX [AxBxC] 420x530x735 mm 

Samenstellen
Meerdere kleurencombinaties zijn mogelijk door zowel de kleur van de 
zitting als het frame voor de kruk en de stoel te kiezen. Vervang bij het 
bestellen de XX-en met de kleur van de stoelkleur en de XX-en met de 
kleurcode van het frame.Zie prijslijst voor de kleuren coderingen.
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Kleding-/handdoekhaak
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18AKS02 XX [AxBxC] 40x50x40 mm 

                   

Reserverolhouder
 

Artikel nr.  Afmetingen

F18AGS03 XX [AxBxC] 40x110x40 mm 

Hoek douchekorf
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ANS11 [AxBxC] 190x190x75 mm

                 

Zeepdispenser 1,2 liter
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ACS01 [AxBxC] 190x190x75mm

                 

Zeepdispenser 0,85 liter
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ACS02 [AxBxC] 190x190x75mm

Make-up spiegel
 

Artikel nr.  Afmetingen

F47ATS14 [AxBxC] 211x423/457x211mm

           

Kantelbare spiegel
5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar

 
Artikel nr.  Afmetingen

F47JPS03 [AxBxC] 680x80x750 mm

          

 
 

Spiegel
5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar

 
Artikel nr.  Afmetingen

F47ATS18 [AxBxC] 660x27x950 mm

           

Spiegel
5 mm dik, met geïntegreerd LED-verlichtingssysteem en sensorschakelaar

 
Artikel nr.  Afmetingen

F47ATS19 [AxBxC] 1000x27x950 mm
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Toiletsignalering - man
 

Artikel nr.  Afmetingen

N41KSS01 [AxBxC] 130x3x130 mm 

Toiletsignalering - vrouw
 

Artikel nr.  Afmetingen

N41KSS02 [AxBxC] 130x3x130 mm 

Toiletsignalering - mindervalide
 

Artikel nr.  Afmetingen

N41KSS03 [AxBxC] 130x3x130 mm 

Toiletsignalering - commode
 

Artikel nr.  Afmetingen

N41KSS04 [AxBxC] 130x3x130 mm 

Toiletsignalering - unisex
 

Artikel nr.  Afmetingen

N41KSS05 [AxBxC] 130x3x130 mm 
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Met zorg, passie en aandacht voor detail creëert Ponte Giulio sinds 1973 veiligheids- en 
comfortoplossingen voor badkamers.

De collectie van Ponte Giulio staat garant voor een comfortabele en veilige ervaring én straalt door de  
stijlvolle en strakke vormgeving puur Italiaans design uit. Door gebruik te maken van slimme oplossingen, 
zoals accessoires die vrijwel op elke beugel bevestigd kunnen worden, zijn de producten geschikt te maken 
voor elke ruimte en verschillende toepassingen.

De Ponte Giulio collectie biedt een breed scala aan combinatiemogelijkheden waardoor de producten feilloos 
toepasbaar zijn in elke moderne badkamer of toilet.

Luxe zonder concessies
De Ponte Giulio collectie geeft u de mogelijkheid om uw badkamer of toilet in te richten met een ultieme mix 
van comfort en uitstraling zonder concessies. Door gebruik te maken van de nieuwste veredelingstechnieken, 
is men in staat de producten naadloos te verenigen met uw design wensen. Door praktische elementen toe te 
voegen zoals een planchet of douche container, kan men eenvoudig een optimale omgeving creëren.

Ervaar het comfort en de uitstraling zelf
In onze showroom in Pijnacker is een exclusieve ruimte ingericht met de Ponte Giulio collectie. U bent van 
harte welkom om de producten te komen bekijken en ervaren. 



Direct Healthcare Group BV
Weteringweg 5-9 
2641 KM Pijnacker
Tel: +31 (0)15 369 54 40 
www.directhealthcaregroup.com/nl
info.nl@directhealthcaregroup.com
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