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Geesa lanceert twee nieuwe opbergoplossingen voor in de douche 

Frame collectie uitgebreid met nieuwe, ruimtebesparende én multifunctionele opbergers  

 
Zaltbommel, maart 2021 - De iF Design bekroonde Frame badkameraccessoirecollectie van Geesa 
is, na de aanvulling van de full black-variant in 2020, nu verder uitgebreid met twee nieuwe 
opbergalternatieven. De nieuwe tweezijdige clip-on mand voor aan de douchewand is 
buitengewoon handig, doordat deze om de glazen douchewand heen wordt geklemd. Hierdoor 
ontstaat er zowel in de douche als buiten de douche opbergruimte. Het nieuwe Frame 
ophangdoucherek is uiterst flexibel in gebruik en wordt aan de glazen douchewand opgehangen. 
Deze multifunctionele opbergers bieden de oplossing voor het gebrek aan opbergruimte in de 
douche. De gehele Frame collectie dankt haar naam aan het chromen of matzwarte frame, waarin 
kunststof planchetten en/of manden in combinatie met andere accessoires zijn verwerkt. Ook bij 
deze nieuwe Frame accessoires worden verscheidene functies binnen één item gecombineerd. Het 
Frame ophangdoucherek en de clip-on douchemand zijn gemaakt van hoogwaardig zwart of wit 
kunststof en kunnen zonder boren worden geplaatst. 
 
In veel badkamers blijkt er onvoldoende opbergruimte aanwezig te zijn, waardoor flessen shampoo 
en flacons en andere verzorgingsproducten regelmatig op de douchevloer staan. Bovendien wordt de 
telefoon steeds vaker mee de badkamer ingenomen. Al deze producten verdienen een goede 
opbergplek. Met de toevoeging van het ophangdoucherek en de clip-on mand, is met Frame elke 
douche geordend en elk product binnen handbereik. Ook de telefoon!  

 
Frame clip-on douchemand voor aan douchewand 
Een mand om de douchewand heen… verrassend en uiterst functioneel! De mand klemt zich, middels 
een sterke klem, om de glaswand heen, waardoor er zowel voor als achter de glaswand 
opbergruimte ontstaat. In het natte gedeelte van de douche zorgt dit accessoire voor opbergruimte 
van verzorgingsproducten. Door de stevige, egale bodem en hoge rand van de mand blijven de 
flacons stabiel staan. Aan de achterzijde van de douchewand biedt de mand een veilige, droge plek 
voor een handdoek, sieraden en telefoon. De geïntegreerde handdoekhaakjes en universele 
telefoonhouder zijn naar behoefte te positioneren. Met deze handige Frame clip-on douchemand 
voor aan de douchewand heb je zowel tijdens als na het douchen alle benodigdheden bij de hand, 
zelfs je telefoon met je favoriete muziek.  

De tweezijdige mand is van kunststof en kan aan een 6 tot 8 mm dikke glaswand worden bevestigd. 
De klem is voorzien van siliconen bescherming, waardoor krassen op de glaswand worden 
voorkomen. De Frame clip-on douchemand is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.  
 
 

 

 

 



 

 

 

Frame ophangdoucherek 
Dit handige doucherek is een combinatie van functionaliteit en schoonheid. Het rek kan, met door 
siliconen beschermde chromen haken, flexibel aan de glazen douchewand worden opgehangen en 
heeft door de twee riante opbergmanden genoeg ruimte voor alle doucheproducten. De solide 
manden van hoogwaardig kunststof zijn 5 centimeter in hoogte te verstellen. Handig, zodat ook 
grotere flacons kunnen worden opgeborgen. Geen gedoe dus met flacons, die alsnog op de grond 
belanden, omdat ze niet in de mand passen. Ophanghaakjes aan de onderzijde van het doucherek 
bieden opbergruimte voor een spons of wisser. Het Frame ophangdoucherek is verkrijgbaar in de 
drie stijlvolle combinaties chroom/wit, chroom/zwart en zwart/zwart.   
 
De nieuwe ruimtebesparende Frame opbergaccessoires zijn eenvoudig te installeren, doordat boren 
in de badkamertegels niet nodig is. De duurzame manden hebben een vriendelijk, afgeronde vorm, 
zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en door een geraffineerde afwatering blijft het water niet in 
de manden staan. Hierdoor zijn de accessoires gemakkelijk te reinigen en behoud je een hygiënische 
douche.  

De nieuwe Frame opbergers combineren mooi met de andere accessoires uit de Frame collectie, 
zoals de al eerder geïntroduceerde Frame douchemand, welke ook als planchet gebruikt kan worden. 
Door het minimalistische design zijn de opbergoplossingen ook gemakkelijk te combineren met 
accessoires uit andere collecties. Frame biedt hierdoor duurzame opbergoplossingen voor elke 
badkamer.  

 
Meer informatie over de Frame collectie en Geesa is te vinden op www.geesa.com.  
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over Geesa en/of het aanvragen van beeldmateriaal, kunt u contact opnemen 
met MIES PR: Michelle de Ruiter, tel: +31 6 45 74 04 65, mail: michelle@miespr.nl of Wendy de 
Graaff, tel: +31 6 15 29 88 36 of mail: wendy@miespr.nl.    
 
Downloadlink:  
https://www.miespr.nl/geesa-download-geesa-lanceert-twee-nieuwe-opbergoplossingen-voor-in-
de-douche/ 
 

Over Coram 
Geesa is bijna 135 jaar actief in badkameraccessoires en een merk van Coram. Coram is 
gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van kwalitatieve badkamerproducten, 
die eenvoudig te installeren zijn. Naast Geesa vallen ook de merken Tiger, Sealskin en Impey onder 
Coram. Coram streeft naar een marktpositie in de top tien van grootste spelers in Europa op basis 
van deze sterke merken, innovatief design en een intensieve samenwerking met business partners. 
Coram is eigendom van een Nederlandse familie. Het hoofdkantoor van Coram is gevestigd in 
Zaltbommel, Nederland. www.coram.eu  


