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en badkamer is een 
onmisbare ruimte in het 
huis. Maar welke badkamer 
past bij uw woonstijl, waar 

kiest u voor? Industrieel of robuust 
door het gebruik van stalen frames 
of kiest u juist voor tijdloze elegantie, 
minimalisme en strakke vormen? 

Riverdale heeft vijf badkamersets 
ontwikkeld bestaande uit een 
wastafel, frame, onderkast, hoge kast, 
spiegels en lampen in verschillende 
stijlen. Bekijk de series Hopkins, 
Higgins, Howard, Harper en Hardy 
en kies het meubel dat bij u past. 
En, vergeet het niet fashionable af 
te stylen met accessoires om van uw 
badkamer iets bijzonders te maken!
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With our passion
for style and interior 

we would love 
to make your home 

fashionable

Riverdale is een bekend en 

toonaangevend woonmerk  

verkrijgbaar in 250 shop-in-shops 

en meer dan 1000 verkooppunten 

verspreid over Europa.  Met een 

brede zorgvuldig samengestelde 

basiscollectie, het vaak wisselende 

seizoensassortiment en inmiddels 

een eigen badkamer- en keukenlijn 

inspireert Riverdale elke dag weer  

om het huis fashionable te maken. 

De Riverdale badmeubelen zijn 

exclusief verkrijgbaar bij Baderie, 

Bad in Beeld en Badkamerwinkel. 

Bezoek een showroom bij u 

in de buurt en bekijk onze 

uitgebreide Riverdale collectie. 

Wilt u meer weten?  

Neem dan contact op met een 

badkameradviseur. 

www.baderie.nl

www.badinbeeld.nl

www.badkamerwinkel.nl

www.riverdale.nl
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HOPKINS
Industrial design
wastafel met frame,  
plateau & onderkast
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INHOUD

HIGGINS 
All natural & shades of grey 
vrijhangende wastafels  
met steunen & onderkast 

HOWARD
Classy & fabulous
wastafel met  
frame & plateau 

HARPER
Timeless elegance 
wastafel &  
onderkast

HARDY
Inspired by simplicity 
vrijhangende wastafel  
met steunen

FINISHING TOUCH
extra opbergruimte 
spiegels & verlichting

HOME. collection
fashionable living

SPA. collection
spoil yourself

LOFT. collection
for a goodnight’s sleep
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Hopkins.
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Het meest uitgebreide badkamermeubel van Riverdale is de Hopkins. 
Het robuuste stalen frame met onderkast en plateau maakt je badkamer de meest stoere kamer in huis.

Industrial 
DESIGN

HOPKINS.

Wastafel
70 x 45 x 1 cm
0 of 1 kraangat(en)

Onderkast
70 x 45 x 35 cm

Frame 
90 x 45 x 70 cm

Wastafel
100 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Onderkast
100 x 45 x 35 cm

Frame 
120 x 45 x 70 cm

Wastafel
120 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Onderkast
120 x 45 x 35 cm

Frame 
140 x 45 x 70 cm

Wastafel
140 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Onderkast
140 x 45 x 35 cm

Frame 
160 x 45 x 70 cm

Het stalen frame, het regaal en het 
spiegelplanchet worden geleverd 
inclusief een label voorzien van 
het Riverdale logo.

Maatje meer of minder? 
(B x D x H)

Stijl wastafel en plateau

Quartz beton

Polystone mat wit

Quartz zwart

Polystone glans wit

De wastafel wordt standaard geleverd inclusief always open plug in kleur van de wastafel.
Indien gewenst kan de plug kosteloos uitgeleverd worden in een Stop & Go plug.

Stijl onderkast en plateau

Gelakt mat wit

Decor zilver eiken

Echt hout fineer desert oak
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Higgins.
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Een combinatie van de Hardy en Harper; dat is de badkamerset Higgins. 
De handdoekbeugels dragen de wastafel waaronder de kast vrij hangt. 

Het plateau dekt de kast af en biedt ruimte voor accessoires die gezien mogen worden!

All natural & 
SHADES OF GREY

Wastafel
70 x 45 x 1 cm
0 of 1 kraangat(en)

Onderkast
70 x 45 x 35 cm

Wastafel
100 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Onderkast
100 x 45 x 35 cm

Wastafel
120 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Onderkast
120 x 45 x 35 cm

Wastafel
140 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Onderkast
140 x 45 x 35 cm

Handdoekhouder

De stalen handdoekbeugel dient 
niet alleen als ondersteuning 
voor de wastafel maar ook als 
handdoekhouder.

Maatvoering (B x D x H): 
2 x 45 x 14 cm

Maatje meer of minder? 
(B x D x H)

HIGGINS.

Stijl wastafel en plateau

Quartz beton

Polystone mat wit

Quartz zwart

Polystone glans wit

De wastafel wordt standaard geleverd inclusief always open plug in kleur van de wastafel.
Indien gewenst kan de plug kosteloos uitgeleverd worden in een Stop & Go plug.

Stijl onderkast en plateau

Gelakt mat wit

Decor zilver eiken

Echt hout fineer desert oak
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Howard.
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Wastafel
70 x 45 x 1 cm
0 of 1 kraangat(en)

Frame 90 x 45 x 70 cm

Wastafel
100 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Frame 120 x 45 x 70 cm

Wastafel
120 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Frame 140 x 45 x 70 cm

Wastafel
140 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Frame 160 x 45 x 70 cm

HOWARD.

Staal is niet meer weg te denken uit het interieur. 
Riverdale laat deze robuuste look terugkomen in de badkamer. 
Het stalen frame is de drager voor de wastafel en het plateau.

Classy & 
FABULOUS

Maatje meer of minder? 
(B x D x H)

Stijl wastafel en plateau

Quartz beton

Polystone mat wit

Quartz zwart

Polystone glans wit

De wastafel wordt standaard geleverd inclusief always open plug in kleur van de wastafel.
Indien gewenst kan de plug kosteloos uitgeleverd worden in een Stop & Go plug.

Stijl onderkast en plateau

Gelakt mat wit

Decor zilver eiken

Echt hout fineer desert oak

Het stalen frame, het regaal en het 
spiegelplanchet worden geleverd 
inclusief een label voorzien van 
het Riverdale logo.
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Harper.
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HARPER.

70 x 45 x 1 cm
0 of 1 kraangat(en)

100 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

120 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

140 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Het front is afgewerkt met 
een 45 graden greep en 
heeft een softclose lade 
systeem.

De lade heeft een recht 
opdek front met houten 
keerlijst en een softclose 
lade systeem.

Is staal toch iets te robuust voor jou? Kies dan de badmeubelset Harper. 
Deze set bestaat uit een wastafel met onderkast en is geheel naar eigen smaak aan te passen.

Timeless 
ELEGANCE

Maatje meer of minder? 
(B x D x H)

Stijl wastafel

Quartz beton

Polystone mat wit

Quartz zwart

Polystone glans wit

De wastafel wordt standaard geleverd inclusief always open plug in kleur van de wastafel.
Indien gewenst kan de plug kosteloos uitgeleverd worden in een Stop & Go plug.

Stijl onderkast

Gelakt mat wit

Decor zilver eiken

Echt hout fineer desert oak

23RIVERDALE 
badkamercollectie



24 RIVERDALE 
badkamercollectie



Hardy.
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70 x 45 x 1 cm
0 of 1 kraangat(en)

100 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

120 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

140 x 45 x 1 cm
0, 1 of 2 kraangat(en)

Handdoekhouder

De stalen handdoekbeugel 
dient niet alleen als 
ondersteuning voor de wastafel 
maar ook als handdoekhouder.

Maatvoering (B x D x H): 
2 x 45 x 14 cm

HARDY.

Houd je van ruimte, rust en strakke vormen? Dan is Hardy de geschikte badmeubelset. 
De ‘vrijhangende’ wastafel zorgt voor veel ruimte in je badkamer.

Inspired by 
SIMPLICITY

Maatje meer of minder? 
(B x D x H)

Stijl wastafel

Quartz beton

Polystone mat wit

Quartz zwart

Polystone glans wit

De wastafel wordt standaard geleverd inclusief always open plug in kleur van de wastafel.
Indien gewenst kan de plug kosteloos uitgeleverd worden in een Stop & Go plug.
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Extra wardrobe space, a mirror and lamps will 
make your bathroom feel like a spa.

TOUCH
FINISHING



Extra 
opbergruimte

Ga voor een hoge kast 
gecombineerd met het stalen 

regaal voor extra opbergruimte,  
of houd het minimalistisch en 
plaats het regaal vrijhangend  

tegen de wand.
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FINISHING TOUCH. 
Extra opbergruimte

De hoge kast in mat wit 
en desert oak heeft 1 deur 
met 45 graden greep en  
4 glazen planchettes. 

De hoge kast in zilver 
eiken heeft twee deuren 
met 4 glazen planchettes.

Gelakt 
mat wit

35 x 35 x 163 cm

10 x 34 x 163 cm

Decor 
zilver eiken

Echt hout fineer
desert oak

Het stalen regaal is vrijhangend op te 
hangen aan de wand. Met dit stoere 
regaal haal je lef in de badkamer.  
De vier stalen aflegplateau’s zijn ideaal 
om de mooiste accessoires te tonen.

Heb je graag extra opbergruimte? 
Het regaal is gemakkelijk te 
monteren aan de hoge kast. 

STYLING TIP: 
Gebruik de hoge kast voor het 
opbergen van alle ‘badkamer 
rommel’ en toon de mooiste 
producten in het regaal. 

2

1

3
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LED hanglampen voor sfeerlicht in de badkamer (3000 Kelvin)
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SP/A - Spiegel rechthoek op 
aluminium frame met en zonder 
stalen planchet 60 cm hoog 
70 / 100 / 120 / 140 cm

Hanglamp LED tbv plafond
3000 Kelvin (sfeerlicht)

Stalen planchet tbv 
onder- en /of bovenzijde 
rechthoekige spiegels
70 / 100 / 120 / 140 x 10 cm

Stalen planchet tbv 
spiegels rond
70 / 100 x 10 cm

Met de spiegelverwarming heb je 
nooit meer last van een beslagen 
spiegel na het douchen.
70 / 100 / 120 / 140 cm

Optionele spiegelsensor
tbv spiegels met verlichting

Het stalen frame, het regaal 
en het spiegel planchet 
worden geleverd inclusief 
een label voorzien van het 
Riverdale logo.

Wandlamp LED
3000 Kelvin (sfeerlicht)

Spiegel opbouwlamp LED
4200 Kelvin (daglicht)

SP/C - Spiegel met indirecte 
onder- en boven LED verlichting
met en zonder stalen planchet
60 cm hoog - 4200 Kelvin 
(daglicht)
70 / 100 / 120 / 140 cm

SP/F - Spiegel rond op 
aluminium kader met en 
zonder stalen planchet
ø 70 / ø 100 cm

SP/G - Spiegel rond op aluminium 
kader met indirecte LED rondom 
met en zonder stalen planchet 
4200 Kelvin (daglicht)
ø 70 / ø 100 cm

LICHTPUNTJES

OPTIONEEL

FINISHING TOUCH.
Spiegels & verlichting

SPIEGELS
RECHTHOEK

SPIEGELS
ROND
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Bijzettafel Amaro 

zwart - 46 en 51 cm - 803100

 
Tafellamp Boston 

zwart - 68 cm - 008353 

 
Bijzettafel Boston 

donkergrijs - 58 cm - 008349
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Stoeltje Chelsea 

lichtgrijs - 81 cm - 002961

 
Chaise longue Chelsea 

lichtgrijs - 144 cm - 002962

 
Poef XL Chelsea 

lichtgrijs - 90 cm - 002960
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Shower foam

200 ml - 803400

 
Hand wash

300 ml - 803402

 
Hand lotion 

300 ml - 803404

 
Gift set 

2x200 ml - 803410

 
Shower gel 

200 ml - 803406

 
Body lotion 

200 ml - 803408

CO U T U R E
Stijl, luxe en elegantie, 
de nieuwe COUTURE-lijn 
uit de SPA. collection van 
Riverdale heeft al deze 
verleidelijke elementen 
in zich. De karakteristieke 
patchouli-olie als één van 
de basisingrediënten geeft 
de huid een zoete, rijke en 
kruidige geur die niet snel 
vervliegt. Het chique zwart-
witte design van de flacons 
met subtiele gouden 
details is een lust voor het 
oog. Stuk voor stuk zijn de 
shower gel, body lotion, 
shower foam, hand lotion 
en hand wash stylishe 
juwelen, voor een effortless 
chique touch in elke 
badkamer. Spoil yourself!
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Shower foam 

200 ml - 803100

 
Shower foam

200 ml - 803200

 
Shower foam

200 ml - 803300

 
Shower foam

200 ml - 803500

 
Hand wash 

300 ml - 803102

 
Hand wash

300 ml - 803202

 
Hand wash

300 ml - 803302

 
Hand wash

300 ml - 803502 

 
Hand lotion 

300 ml - 803104

  
Hand lotion 

300 ml - 803204

 
Hand lotion 

300 ml - 803304

 
Hand lotion 

300 ml - 803504

 
Shower gel 

200 ml - 803106

  
Shower gel 

200 ml - 803206

 
Shower gel 

200 ml - 803306

 
Shower gel 

200 ml - 803506

 
Body lotion 

200 ml - 803108

 
Body lotion 

200 ml - 803208

 
Body lotion 

200 ml - 803308

 
Body lotion 

200 ml - 803508

 
Gift set 

2x200 ml - 803110

 
Gift set 

2x200 ml - 803210

 
Gift set 

2x200 ml - 803310

 
Gift set 

2x200 ml - 803510

L I V E LY  
Maakt je blij. Dompel je lichaam onder 
met deze heerlijke bloemengeur met 

Provence Flower Extract. Jasmijn,  
Iris en Amber maken het gevoel van 

blijheid en optimaal leven waar. LIVELY 
laat je van elke dag optimaal genieten.

B A L A N C E  
Het hammamgevoel thuis door  

de verkwikkende geur van Japanse Munt 
met Lavendel en Musk.  

Dat is waar BALANCE voor staat.  
De Arganolie werkt intensief verzorgend 

en is een weldaad voor de huid. 

P U R E 
Eén van de hoofdingrediënten van PURE 
is Asian White Tea. Witte thee is bekend 
vanwege zijn zuiverende werking door 
antioxidanten. De lijn heeft een parfum 
van vanille en kokos. Rustgevend voor 

jezelf en stijlvol voor de badkamer.

B A M B O O
Bamboo is één van de belangrijkste 

ingrediënten van de nieuwste lijn binnen 
de SPA. collection met de toepasselijke 

naam Nature. De uniseks geur met onder 
andere bergamot en vanille is verfrissend 

en geeft de huid een zacht gevoel. 

SPA. collection
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SWEETdreams
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Dekbedovertrek 1-p Pure 
lichtgrijs - 140x200/220 cm 

803020

 
 

Dekbedovertrek 1-p Pure 
donkergrijs - 140x200/220 cm 

803024

 
 

Dekbedovertrek 1-p You&Me 
wit - 140x200/220 cm 

803004

 
 

Dekbedovertrek 1-p Dream
beige - 140x200/220 cm 

803008

 
 

Dekbedovertrek 1-p Original Brand
grijs - 140x200/220 cm 

803012

 
 

Dekbedovertrek 1-p Sleep
wit - 140x200/220 cm 

803000

 
 

Lits jumeaux Dream
beige -  240x200/220 cm 

803010

 
 

Lits jumeaux Original Brand
grijs -  240x200/220 cm 

803014

 
 

Lits jumeaux Sleep
wit -  240x200/220 cm 

803002

 
 

Lits jumeaux Pure 
lichtgrijs - 240x200/220 cm 

803022

 
 

Lits jumeaux Pure 
donkergrijs - 240x200/220 cm 

803026

 
 

Lits jumeaux You&Me 
wit - 240x200/220 cm 

803006

LOFT. collection
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DISCLAIMER

Alle maten in deze brochure zijn aangegeven in centimeters. De in deze brochure afgebeelde tekeningen en foto’s geven een indicatie 
van de werkelijkheid. Een afwijking is mogelijk.
 
Kleurstalen kunt u bekijken bij de dealers van het Riverdale programma. Alle overige gegevens in deze brochure zijn met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid bijeengebracht en gecontroleerd. Voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij het recht om wijzigingen 
in producten aan te brengen.
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