
Nieuwigheden 



O-Plus is een jong merk dat zijn oorsprong vindt in de
Belgische Kempen. 

Via de vakman bieden wij een uitgebreid assortiment 
van kwalitatieve, duurzame en unieke designproducten 

voor keuken en badkamer aan. 

Elke dag werkt een sterk team keihard samen om ons 
jonge en groeiende merk een meerwaarde te laten 

bieden op de huidige markt: van exclusieve verkoop-
punten, over aanbod in producten tot eerlijke prijzen en 

inspirerende ideeën. 

O-Plus biedt u een uitgebreid assortiment van bad- 
kamermeubelen, toiletten, wastafels, accessoires, bad-

kamer-en keukenkraanwerk, keukenspoelbakken en 
meer aan! 

Onze producten worden exclusief via de vakman  
verdeeld en zullen dus niet op internet worden  
verkocht. Via de vakman bent u zeker van een  

kwalitatieve plaatsing en een uitstekende naservice.

Surf naar www.o-plus.be en ontdek onze producten, 
vind een vakman bij u in de buurt of vraag de online 

productcatalogus aan.

Over O-Plus



OPVENICE  
Vrijstaand bad



4 ADVIESPRIJZEN EXCL. BTW

 ▪ keuze tussen standaardspiegel of spiegel met led 
en spiegelverwarming 

 ▪ keuze tussen mat zwart of gouden frame

Oval spiegel

Standaard spiegel
afmeting: art.nr.: prijs:
40 cm x 80 cm (bxh) OPBLOV800 mat zwart  217.00 €
40 cm x 80 cm (bxh) OPGLOV800 goud  217.00 €
Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal worden opgehangen

Spiegel met ledverlichting en spiegelverwarming
afmeting: art.nr.: prijs:
40 cm x 80 cm (bxh) OPBLOV800LED mat zwart 464.00 €

40 cm x 80 cm (bxh) OPGLOV800LED goud 464.00 €
Spiegel enkel verticaal op te hangen

Op stock bij de groothandel

Oval spiegelOval spiegel

https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-oval-spiegel-800-x-400mm-mat-zwart-opblov800
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-oval-spiegel-800-x-400mm-mat-zwart-opblov800
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-gold-line-oval-spiegel-800-x-400mm-goud-opglov800
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-oval-spiegel-800-x-400mm-mat-zwart-led-spiegelverwarming-opblov800led
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-oval-spiegel-800-x-400mm-mat-zwart-led-spiegelverwarming-opblov800led
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-gold-line-oval-spiegel-800-x-400mm-goud-led-spiegelverwarming-opglov800led
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 ▪ keuze tussen standaardspiegel of spiegel met led 
en spiegelverwarming 

 ▪ keuze tussen mat zwart of gouden frame

Standaard spiegel
afmeting: art.nr.: prijs:
40 cm x 80 cm (bxh) OPBLPO800 mat zwart  258.00 €
40 cm x 80 cm (bxh) OPGLPO800 goud  258.00 €
Spiegel kan zowel horizontaal als verticaal als met de afronding naar 
beneden worden opgehangen

Spiegel met ledverlichting en spiegelverwarming
afmeting: art.nr.: prijs:
40 cm x 80 cm (bxh) OPBLPO800LED mat zwart 464.00 €
40 cm x 80 cm (bxh) OPGLPO800LED goud 464.00 €
Spiegel enkel verticaal op te hangen met afronding naar boven

pOrtal spiegel

Op stock bij de groothandel

pOrtal spiegel

https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-mat-zwart-opblpo800
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-mat-zwart-opblpo800
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-gold-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-goud-opglpo800
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-mat-zwart-led-spiegelverwarming450-opblpo800led
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-gold-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-goud-led-spiegelverwarming-opglpo800led
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-gold-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-goud-led-spiegelverwarming-opglpo800led


OpveNiCe

Deze winter neem je een bad in stijl met onze nieuwe collectie 
baden.

Verkrijgbaar in maar liefst 4 verschillende versies. 
Ga je voor vrijstaand, back-to-wall of liever een hoekbad? 

 
Ontdek hier alvast onze prachtige en kwalitatieve acrylbaden,  
binnenkort ook te bezichtigen in onze showroom in Herentals 

waar je ze live kan uittesten. 
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In samenwerking met 

OPVENICE vrijstaand 1999.00 €

OPVENICEB2W back-to-wall 1999.00 €

OPVENICEL hoekbad links 1999.00 €

OPVENICER hoekbad rechts 1999.00 €

Bad in acryl van 170 x 80 cm, met geïntegreerde witte 
overloop en witte push-to-open afvoer, inclusief poten.

https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-vrijstaand-bad-170-x-80-cmacryl-geintegreerde-overloop-en-wit-pop-opvenice
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-b2w-bad-170-x-80-cm-acrylgeintegreerde-overloop-en-witte-pop-up-opveniceb2w
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-hoekbad-links-170-x-80-cmacryl-geintegreerde-overloop-en-wit-pop-opvenicel
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-hoekbad-rechts-170-x-80-cmacryl-geintegreerde-overloop-en-wit-pop-opvenicer


OPVENICEB2W

OPVENICE

OPVENICEL

OpBONita

OpveNiCe
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40 x 22 x 9 kraangat links OPBONITALI 185.00 €

40 x 22 x 9             kraangat rechts OPBONITARE 185.00 €

Handenwasser in composiet met gelcoat, niet omkeerbaar.

https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-vrijstaand-bad-170-x-80-cmacryl-geintegreerde-overloop-en-wit-pop-opvenice
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-b2w-bad-170-x-80-cm-acrylgeintegreerde-overloop-en-witte-pop-up-opveniceb2w
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-venice-hoekbad-links-170-x-80-cmacryl-geintegreerde-overloop-en-wit-pop-opvenicel
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-bonita-handenwasser-gelcoatb40xd22xh9-krgt-li-wit-opbonitali
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-bonita-handenwasser-gelcoatb40xd22xh9-krgt-li-wit-opbonitali
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-bonita-handenwasser-gelcoatb40xd22xh9-krgt-re-wit-opbonitare
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-bonita-handenwasser-gelcoatb40xd22xh9-krgt-re-wit-opbonitare


8 ADVIESPRIJZEN EXCL. BTW

• Draaideuren 
• Gehard veiligheidsglas 8 mm
• Hoogte 200 cm
• Aanpasbare scharnieren
• Magnetische sluiting
• Inclusief stabilisatiestang L 100 cm
• Ook verkrijgbaar op maat en in verschillende profielkleuren en glasuitvoeringen
• Meer info in onze online catalogus via www.o-plus.be

ZerO8
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Z8A1 + Z8F1

Z8P2

Z8A2 + Z8F1

Z8P4 + Z8F2

Z8P1

Z8P3

Extra glasopties
omschrijving

Satijn

Extra helder

Fumé

Bruin fumé

Satijnband

Satijnglas met decor

Anti-kalk behandeling

Helder reflecterend

Reflecterend met  

Spiegelglas

Anti-kalk onderhoudskit

Extra profielkleuren 
omschrijving

mat zwart

mat wit

glanzend goud

satijn zwart

glanzend rosé goud

glanzend zwart

titanium geborsteld

aluminium geborsteld

brons geborsteld

rosé goud geborsteld

zwart geborsteld

goud geborsteld

nikkel geborsteld

antiek geborsteld goud

antiek geborsteld rosé goud

messing fumé

Z8A1 + Z8F1 in mat zwart

ZerO8
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Omega wit met zwarte greep TR
Vind hier een greep uit onze collectie. 
Surf naar www.o-plus.be om meer te zien! 



Douchebak in solid surface 
OPCATALINAMAT
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BLACK IS MY HAPPY COLOR
Met tijdloos zwart in de badkamer sla je de bal nooit mis. 

Tegenwoordig is deze kleur weer erg populair en terecht!  

Zwart komt terug in accessoires, douches, meubelen, spiegels en nog veel meer. 
Het creëert een rustige basis en geeft daarnaast een luxueuze uitstraling.

Ga aan de slag met onze zwarte O-Plus producten en maak van je badkamer een echte  
eyecatcher!

Inloopdouche met zwarte profielen 
KUF5
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Thermostatische douchekraan met handdouche 
Gepolijst zwart chroom 
TRRWIT2B86HH01 + TRRWIT2BF6HH25

Thermostatische showerpipe  
Mat zwart 
TRIT6581NNZZZZ

Opzetwaskom blinkend wit, OPF180057 
Muurmengkraan mat zwart, TRRWIT6BC5NN01

https://www.butlerplus.be/prod/treemme-2-weg-inbouw-thermostaatkraan-z-inbouwdeel-geborst-zwart-chroom-trrwit2b86hh01
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-handdoucheset-m-flexibel-handdouche-magn-houder-z-inb-de-geb-zw-chr-trrwit2bf6hh25
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-therm-showerpipe-m-handdouche-mat-zwart-trit6581nnzzzz
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-therm-showerpipe-m-handdouche-mat-zwart-trit6581nnzzzz
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-thunica-opzetwastafel-rond-diam-40-wit-keramische-plug-opf180057
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-thunica-opzetwastafel-rond-diam-40-wit-keramische-plug-opf180057
https://www.butlerplus.be/prod/noce-inbouw-wastafelmengkraan-176-z-inbouwgedeelte-mat-zwart-trrwit6bc5nn01
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Golden hour
 
Aan luxe en klasse geen gebrek in een gouden badkamer waar grote marmeren tegels 
en gouden accenten de basis vormen.

Kies voor een trendy grote spiegel boven je badmeubel, kleed de ruimte verder aan 
met extra sfeerverlichting, voeg nog een zwarte toets toe en in no-time heb je je eigen 
paleisje gecreëerd.

Wc-rolhouder 
PVD yellow gold, TRIT4Z0104ZZZZ

Spiegel met marmermotief  
OPCARRARA

Thermostatische showerpipe 
Geborsteld goud, TRRWIT6581DZ25

Wastafelmengkraan inbouw 
PVD yellow gold, TRRWIT13A50402

https://www.butlerplus.be/prod/treemme-toiletrolhouder-pvd-yellowgold-trit4z0104zzzz
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-toiletrolhouder-pvd-yellowgold-trit4z0104zzzz
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-wastafelmengkraan-inbouw-150z-inbouw-pvd-yellow-gold-trrwit13a50402
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-wastafelmengkraan-inbouw-150z-inbouw-pvd-yellow-gold-trrwit13a50402
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-carrara-spiegel-b830xh1210omkeerbaar-incl-ophangsysteem-opcarrara
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-carrara-spiegel-b830xh1210omkeerbaar-incl-ophangsysteem-opcarrara
https://www.butlerplus.be/prod/noce-therm-muurmengkraan-handdouche-enhoofddouche-antikalk-brushed-gold-trrwit6581dz25
https://www.butlerplus.be/prod/noce-therm-muurmengkraan-handdouche-enhoofddouche-antikalk-brushed-gold-trrwit6581dz25
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Portal spiegel, OPBLPO800LED
Ook met gouden rand verkrijgbaar: OPGLPO800LED

https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-black-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-mat-zwart-led-spiegelverwarming450-opblpo800led
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-gold-line-portal-spiegel-800-x-400-mm-goud-led-spiegelverwarming-opglpo800led
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Let the rosé bring out the best in you

3-weg inbouw douchemengkraan, geborsteld rosé, 
TRRWIT2B90SZ01
 
Handdoucheset met slang, handdouche en magnetische houder, geborsteld rosé, 
TRRWIT2BF6SZ45 
 
Hoofddouche, geborsteld rosé, TRITRTBR406SZ (anders dan op foto!) 

 

Wastafelmengkraan in PVD brons,  

TRIT13110340ZZ 
 

 
Laat je katapulteren naar New York met zijn chique en stoere lofts. 
 
Haal het loftgevoel in huis door grijze tinten en ruwe materialen zoals steen, ijzer, staal 
en baksteen met elkaar te combineren.  
 
Toch iets te donker voor jou?
 
Combineer met een felle accentkleur en maak van je badkamer een echte eyecatcher!

https://www.butlerplus.be/prod/treemme-3-weg-inbouw-thermostaatkraan-z-inbouwdeel-geborst-goud-rose-trrwit2b90sz01
https://www.butlerplus.be/prod/treemme-watt-handdoucheset-met-flex-handdouche-houder-geb-rose-goud-trrwit2bf6sz45
https://www.butlerplus.be/prod/hoofddouche-280-x-280-geborsteld-rosegoud-tritrtbr406sz
https://www.butlerplus.be/prod/forty-eengreeps-wastafelmengkraanpvd-brons-metal-trit13110340zz
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vraag je dealer naar een afspraak in onze 
showroom! TOILET OPEDER
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Douchebak OPPIAZZA in antraciet

Vrijstaand bad Nimes 
OPNIMES170

Omega meubel in halifax eik met greep ES in geborsteld aluminium 
Wastafeltablet Brenta Boxed OPWT1205BBOX 
Kraanwerk OPDIT2711CC

https://www.butlerplus.be/prod/wastafeltabl-brenta-boxed-120-5x50-5-z-overloop-2-waskom-wit-gl-opwt1205bbox
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-nimes-vrijstand-acryl-bad-wit170x80x58h-opnimes170
https://www.butlerplus.be/prod/o-plus-nimes-vrijstand-acryl-bad-wit170x80x58h-opnimes170


info@o-plus.be

www.o-plus.be




