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MODULAIR BARMEUBEL

UNEEFY kan putten uit jarenlange ervaring en 
groeide voorbije decennia uit tot een eigentijds  
ambachtsbedrijf met eigen designteam dat 
maatwerk en design aanlevert van prototype 
tot afgewerkt product. 

In 2021 brengt UNEEFY een vernieuwend modulair 
barmeubel op de markt: ENSEMBLE. Van ontwerp-
fase tot productie: alles gebeurt onder één dak. 
UNEEFY staat garant voor slimme ontwerpen, 
Belgisch vakmanschap en hoogwaardige 
kwaliteitsnormen. 

DESIGN & PRODUCTION
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koppelmogelijkheden

voetsteun optioneel

ENSEMBLE TRANSFORMEERT ELKE RUIMTE TOT LUXUEZE 
BAR WAAR ELKE GELEGENHEID ONVERGETELIJK WORDT.

Barmeubel ENSEMBLE tovert elke omgeving om tot 
een sfeervolle, feestelijke ruimte dankzij het mobiel en 
modulair ontwerp. 

Het strakke design is een eyecatcher die niet inboet aan 
gebruiksgemak dankzij de verborgen nutsvoorzieningen 
en opbergruimten. 

ENSEMBLE maakt van ieder kostbaar moment - zowel 
privé als professioneel - een feestelijke gelegenheid. 
ENSEMBLE laat je optimaal en zorgeloos genieten.
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1000   BASISMODULE

1000   OPEN MODULE

1400   BASISMODULE

1400   OPEN MODULE

1800   BASISMODULE

1800   OPEN MODULE

1000 x 350 x 1100 mm

1000 x 350 x 1100 mm

1400 x 350 x 1100 mm

1400 x 350 x 1100 mm

1800 x 350 x 1100 mm

1800 x 350 x 1100 mm

Deze module vormt de basis van uw bar. Personaliseren en uitbouwen is mogelijk met 
verscheidene elementen. De basismodule komt met een zwarte aluminium rugplaat. 

Wenst u producten te presenteren? Kies dan voor een van onze transparante modules 
zonder rugplaat. Gecombineerd met de optionele LED verlichting zorgt dit voor 
een sublieme presentatie.

BASISMODULES

OPEN MODULES
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VERBORGEN NUTSVOORZIENINGEN   

GEÏNTEGREERDE HAKEN TOEGANKELIJKHEID

MOBIEL

Elke module beschikt over een onzichtbare openklap-
bare ruimte waarin u nutsvoorzieningen, zoals kabels 
en leidingen, makkelijk kunt verbergen. 

Verborgen onder het bovenblad zijn verscheidene 
haken voorzien, die bijvoorbeeld als kapstokken 
kunnen gebruikt worden. 

Verander uw opstelling in een handomdraai met 
het handige hef- en rolsysteem waarmee u modules 
moeiteloos los kunt koppelen en (her)bevestigen. 

Houd drankjes fris en bij de hand met de handige 
koelkast module. De koelkast biedt ruimte voor 28 
flessen en is voorzien van LED-verlichting. U kunt de 
deur rechts- of linksdraaiend monteren, afhankelijk 
van uw ideale opstelling. 

Elektriciteit aansluiten kunt u met behulp van discrete 
openingen boven- en onderaan de module. 

Exclusief nutsvoorzieningen en leidingen.
Deze dienen zelf voorzien te worden. Wielen zijn optioneel.

Exclusief elektriciteit en leidingen.
Deze dienen zelf voorzien te worden.

1000 module beschikt over 2 haken.
1400 module beschikt over 3 haken.
1800 module beschikt over 4 haken.

KOELKAST   MODULE

470 x 520 x 1100 mm

Wielen zijn optioneel.

koppelmogelijkheden



10

Maak van uw barmeubel een echte blikvanger met 
deze strakke display. Vlot combineerbaar met elke 
module en inclusief LED-verlichting (2700 warm wit 
licht, on/off, niet dimbaar). 

DISPLAY   KOPPELELEMENT

350 x 350 x 1100 mm

koppelmogelijkheden koppelmogelijkheden

uitneembare vuilnisbak

Geen gedoe meer met losstaande bakken. Hou 
uw baromgeving praktische én stijlvol dankzij het 
geïntegreerd vuilnisbak element. Met uitneembare 
vuilnisbak (60L) kan u zorgeloos meegenieten van 
iedere gelegenheid.

VUILNISBAK   KOPPELELEMENT

350 x 350 x 1100 mm

*Extra afdekplaat optioneel
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WASTAFELPLATEAU
plateau: 320 x 510 x 140 mm  wasbak: 190 x 400 x 130 mm

ONTWERP MET KLASSEVOLLE MODULAIRE 
ELEMENTEN UW PERSOONLIJK ENSEMBLE.

Bevestig het wastafelplateau eenvoudigweg met 
het praktische ophangsysteem aan de basismodule. 
U kunt het plateau telkens herpositioneren en op 
die manier per gelegenheid de meest praktische 
opstelling kiezen. 

De wastafel komt volledig uitgerust met kraan aan 
de rechterzijde. 

*Alle modules komen standaard met zwarte poedercoating. Wenst u een andere afwerking van 
het bovenblad? Wij bieden ook custom-made oplossingen. Vraagt u gerust naar deze service.  
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WERKTAFELPLATEAU
plateau: 320 x 510 x 140 mm  lade: 295 x 440 x 85 mm

Ook het werktafelplateau bevestigt u a.d.h.v. het 
praktische ophangsysteem aan de basismodule op 
de plaats die voor het meest praktisch lijkt. U creëert 
extra werkruimte en kan de lade onder het werk-
blad gebruiken als kassa of om bijvoorbeeld bestek 
op te bergen (indeling lade is optioneel).

U kunt het plateau eenvoudig herpositioneren en op 
die manier per gelegenheid de perfecte opstelling 
kiezen. 

*Alle modules komen standaard met zwarte poedercoating. Wenst u een andere 
afwerking van het bovenblad? Wij bieden ook custom-made oplossingen. 
Vraagt u gerust naar deze service.  

ELKE GELEGENHEID ANDERS, ELKE KEER HET PRAKTISCH 
EN HIGH-END BARMEUBEL DAT U WENST.
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Ontdek onze meest populaire combinaties: de Essentiële Modellen. Deze standaard 
barmeubels zijn gebouwd rond de basismodule met zwarte rugplaat. 
Extra functionaliteiten zoals een koelkast, vuilnisemmer of display, kunnen probleemloos 
toegevoegd worden. Ook andere modules of elementen toevoegen is steeds mogelijk. 

ESSENTIEEL MODEL

110   ESSENTIEEL

144   ESSENTIEEL

114   ESSENTIEEL

148   ESSENTIEEL

118   ESSENTIEEL

188   ESSENTIEEL

1000 x 1350 mm // 1350 x 1000 mm

1400 x 1750 mm // 1750 x 1400 mm

1400 x 1350 mm // 1750 x 1000 mm

1800 x 1750 mm // 2150 x 1400 mm

1800 x 1350 mm // 2150 x 1000 mm

1800 x 2150 mm // 2150 x 1800 mm

2x basismodule 1000

2x basismodule 1400

basismodule 1000 + 1400

basismodule 1400 + 1800

basismodule 1000 + 1800

basismodule 1800 + 1800
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De lijn ‘Elegant Model’ van ENSEMBLE is gebaseerd op de Essentiële modellen, 
stijlvol afgewerkt met Afromosia balkjes aan de voorzijde.

ELEGANT MODEL

110   ELEGANT

144   ELEGANT

114   ELEGANT

148   ELEGANT

118   ELEGANT

188   ELEGANT

1000 x 1350 mm // 1350 x 1000 mm

1400 x 1750 mm // 1750 x 1400 mm

1400 x 1350 mm // 1750 x 1000 mm

1800 x 1750 mm // 2150 x 1400 mm

1800 x 1350 mm // 2150 x 1000 mm

1800 x 2150 mm // 2150 x 1800 mm

2x basismodule 1000

2x basismodule 1400

basismodule 1000 + 1400

basismodule 1400 + 1800

basismodule 1000 + 1800

basismodule 1800 + 1800
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EEN UNIEKE ENSEMBLE SAMENSTELLEN? 
VRAAG HET ONS!
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U wil uw ENSEMBLE graag custom-made  
met een aantal extra’s die u niet in het 
standaard aanbod vindt, zoals:

 glazen bovenblad
 houten bovenblad
 houten latjes
 ophefwielen
 voetsteunen
 LED-strips
 zijpanelen
 etc ...

Leg uw vraag gerust bij ons voor en  
ontvang vervolgens een offerte op maat.

*Let wel: tailor-made designs hebben aangepaste 
levertijden, rekening houdend met voorraad van 
de gevraagde onderdelen en extra productietijd. 

CUSTOMIZE UW ENSEMBLE
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Slimme en praktische producten ontwikkelen zonder in 
te boeten aan kwaliteit. Dat is één van de prioriteiten 
van UNEEFY. Met een ontwikkelingsteam en productie-
capaciteiten onder eigen dak houden wij nauwlettend 
het hele productieproces in de gaten. 

Elke dag bouwen wij met ons team het merk UNEEFY 
verder uit en vergroten zo ons marktaandeel in België. 
Naast onze eigen creaties brengen wij ook die van u tot 
leven. Wij helpen meedenken van start tot finish. Met als 
doel te werken naar één coherent eindresultaat. 

Met tientallen jaren ervaring in de sector zijn wij  
uitgegroeid tot een modern ambachtsbedrijf dat met  
hedendaagse middelen uw project uitwerkt. Dit zijnde  
van prototype tot afgewerkt product, maatwerk of  
andere constructies en designs. Doorheen de ontwik-
kelingsfase kan u op onze professionele coördinatie en 
advies rekenen en brengen we met trots op en top  
Belgische kwaliteit.

Contacteer ons door een mail te sturen naar 
info@uneefy.be. Wij nemen spoedig contact 
met u op zodat we elkaar kunnen leren kennen. 

OP EN TOP BELGISCH!
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Galgenveldstraat 29 l 8700 Tielt, België l info@uneefy.be l www.uneefy.be l +32 (0) 484 256 745


