
RECESS
Het ruimtebesparende inbouwfontein

The space-saving wall-in hand washbasin



Afmetingen fontein (b x d x h )

40 x 21 x 40 cm

Dimensions washbasin (w x d x h )
40 x 21 x 40 cm

The space-saving wall-in hand washbasin

On a limited floor area of   0.9 x 1.2 m (for example the average toilet area in the Nether-
lands has this dimensions) we have to use the toilet and of course also be able to wash our 
hands.

The toilet itself has been used for years with a concealed cistern to process the rinsing 
water. The advantage of a built-in reservoir with respect to a build-up reservoir is that it is 
completely concealed in the wall. And we find that very normal. This gives your toilet more 
space and a better appearance. It is also a lot more practical with cleaning. Moreover, this 
installation ensures that you save maximum space in the smallest room in the house. A 
great solution. But a shallow solution for the washbasin did not exist yet.

Fortunately, we now have the Recess® . The space-saving wall-in hand washbasin with 
integrated and removable siphon and handy cold water tap. This unique and attractive 
recessed washbasin is easy to install in any wall which is at least 7 cm thick and made of 
building blocks, plaster blocks or sand-lime bricks.

Het ruimtebesparende inbouwfontein

Op een beperkt vloeroppervlak van 0,9 x 1,2 m (want zo groot is de gemiddelde toilet-
ruimte in Nederland) moeten we gebruik maken van het toilet en natuurlijk ook nog 
onze handen kunnen wassen. 

Het toilet zelf wordt al sinds jaar en dag uitgevoerd met een inbouwreservoir om het 
spoelwater te verwerken. Het voordeel van een inbouwreservoir ten opzichte van een 
opbouwreservoir is dat het volledig in de wand wordt weggewerkt. En dat vinden we al 
heel normaal. Hierdoor krijgt je toiletruimte niet alleen een mooiere uitstraling, het is 
ook een heel stuk praktischer met schoonmaken. Bovendien zorgt deze installatie er-
voor dat je in het kleinste kamertje van het huis maximaal ruimte bespaart. Een prima 
oplossing. Maar een ondiepe oplossing voor het fontein bestond nog niet.

Gelukkig hebben we nu ook de Recess®. Het ruimtebesparende inbouwfontein met  
geïntegreerd en verwijderbaar sifon en handige koudwaterkraan. Het unieke Recess® 
inbouwfontein is gemakkelijk in te bouwen in elke minimaal 7 cm dikke muur.

Gemakkelijk in te bouwen in elke 
minimaal 7 cm dikke muur.

Easy to install in any wall which is at 
least 7 cm thick.

7 cm



Het Recess® inbouwfontein bestaat uit:

• Polystone fontein in mat of glanzend wit;

• Eenhendel chromen koudwaterkraan  

(standaard ½” aansluiting);

• Messing inbouwsifon met verchroomde plug;

• Twee aluminium wandmontagebeugels;

• Montagehandleiding.

The Recess® wall-in hand washbasin 
consists of:
• Polystone washbasin in mat or glossy white;
• Single-lever chromed cold water tap   
   (standard  ½“ connection);
• Brass recessed siphon with chromed plug;
• Two aluminum wall mounting brackets;
• Assembly instructions.



Zowel de wateraanvoer als de 

waterafvoer worden in de wand 

weggewerkt. Het geheel wordt 

als één pakket geleverd inclusief 

bevestigingsset.

Both the water supply and the wa-
ter drainage are concealed in the 
wall. The whole set is delivered as a 
single package including mounting 
set.

Plaats inbouwfontein in opening van de muur. 

Place the wall-in hand washbasin in the opening 
of the wall.

Stel mbv montagebeugels het fontein af.

Adjust the washbasin using mounting brackets.

Fixeer het geheel met montageschuim.

Fix the washbasin with assembly foam.

Sluit fontein aan op 

wateraanvoer en –afvoer.

Connect washbasin to 
water supply and drainage.

Breng tegelwerk aan rondom fontein.

Apply tiles around the washbasin.

Maak uitsparing in wand voor plaatsing 

van fontein. 

Make recess in wall for placement of 
washbasin.
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