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MERK 
Produceert toonaangevende sanitairoplossingen. Heeft 
als doel producten te maken ‘met rust en ruimte voor 
lichaam en geest, in een sfeer van functionele luxe’. 
Noemt het resultaat ‘verfrissend en ambitieus, exclu-
sief en extrovert, stoer en opvallend en toch verfijnd’. 
 Robuust en industrieel, maar in nieuwe serie nu bijvoor-
beeld ook met bloemachtige facetpatronen.
De JEE-O collectie bestaat uit series zoals Original, 
 Fatline, Pure, Slimline, Soho, Flow en Bloom, met 
 douches, kranen, baden en waskommen voor volledige 
inrichting van de badkamer. Het ontwerp past ook  elders 
in huis, zoals in keuken, sauna, ook bij het zwembad of 
op het strand. De douches en kranen zijn gemaakt van 
rvs en in uitvoeringen als geborsteld, gepolijst, zwarte 
structuur coating en gun metal. Met een ring, knop of 
joystick wordt de temperatuur ingesteld.
De baden en waskommen worden gegoten van gemalen 
kwarts en kunsthars met de naam DADOquartz. De 
designbaden hebben organische lijnen en zijn minima-
listisch, lichtgewicht, krasbestendig en met een geïnte-
greerd overloopsysteem. Een aantal baden kan aan de 
buitenkant worden afgewerkt in zwart, groen of grijs. 

 
BEDRIJF 
Conceptdesigner Lammert Moerman begint na een 
technische opleiding in de sanitairbranche en werkt 
eerst als agent voor Pyram, Steinberg en SAM. Start het 
merk JEE-O in 2003 in Nijmegen om te innoveren in de 
sanitairwereld. Het groeit uit tot een internationale or-
ganisatie met fabrieken in Nederland (Nijmegen), Zuid-
Afrika en Azië. De afgelopen drie jaar groeide de omzet 
jaarlijks met 20 procent door uitbreiding, meer export 
en meer partners wereldwijd zoals Acor (Mexico), Ar-
gent (Australië) en Häfele (India). Partners in 50 landen, 
de meeste zijn distributeur. De overige zijn retailer zoals 
in het Verenigd Koninkrijk, of agentschap zoals in Zuid-
Oost Azië. 
Het bedrijf ontleent zijn naam aan de eerste douche van 
de Original-serie, met de J als vorm van de douche en de 
O van de bedieningsring. De collectie spitst zich inmid-
dels toe op douches, kranen, baden en waskommen voor 
totale badkamerconcepten. Lammert Moerman heeft 
als eigenaar en conceptdesigner een team om zich heen 
verzameld. Op het hoofdkantoor in Nijmegen werken 
veertien werknemers in sales, binnen- en buitendienst, 
social media, marketing, design, administratie en tech-
niek. Het bedrijf sponsort sportevenementen en indivi-
duele sporters.

INNOVATIES
• designvernieuwing
•  vrijstaande elementen die aansluiten bij de rest 

van interieur/ontwerp/concept
•  elke serie heeft een vrijstaande douche voor bin-

nen en buiten
•  365 optie: buitendouches vorstbestendig tot min 

30 graden; in de standaard douches kan een ver-
warmingslint worden ingebouwd met minimaal 
energieverbruik

GESCHIEDENIS
2003 Opgericht in Nijmegen
 Original (Lammert Moerman)
2005 Fatline (Lammert Moerman)
2006 Slimline (Lammert Moerman)
2008 Pure (Lammert Moerman)
2012 Soho (Grand & Johnson)
2013  Deelname Architectural Digest Home 

 Design Show, New York; doorbraak in USA
 Begin samenwerking met Rituals Cosmetics. 
2016  Deelname ISH-beurs zorgt voor uitbreiding 

export en internationale erkenning.
 Flow (Brian Sironi)
  Deelname 10-jarig jubileum VT Wonen & 

Design Beurs (voorheen Woonbeurs)
2017 Team breidt zich verder uit
2019 Bloom (Edward van Vliet)
2020 Cone (Osiris Hertman)
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BRIAN SIRONI  (Seregno, Italië, 1977) stu-
deert af aan de Politecnico di Milano op industrieel ont-
werp. Gaat samenwerken met architecten, ontwerpers 
en professionele handwerkslieden en combineert zo in-
dustriëel design met een ambachtelijke aanpak. Komt na 
training in Amerika (2007) terug in Italië en sticht eigen 
studio. Wordt in 2010 geselecteerd voor de tentoonstel-
ling The New Italian Design Reloaded in het Triennale 
di Milano Museum. Is een van de jongste ontwerpers 

ooit die zijn bekroond met de prestigieuze Compasso 
d'Oro ADI award, voor de Elica lamp geproduceerd 
door Martinelli Luce (2011). Werkt ook voor Antonio-
lupi,  Bitossi Ceramiche, Budri en Albed.
Denkt voor JEE-O na over ‘de vorm van water’: tot het 
moment dat het water uit de kraan komt, volgt het de 
vorm van de leidingen. ‘Die zie je zelden; ze zitten ver-
borgen achter muren en onder vloeren.’ De Flow serie 
laat dat element juist wél zien. Sironi noemt Flow zijn 
beste project. ‘Het combineert al mijn ideeën over goed 
ontwerp: pure vormen, integreren van verschillende 
delen zonder op functie te compromitteren. Ik haat het 
woord minimalistisch, maar dat is wat het is.’ Woont in 
Italië, tussen Brianza en Milaan

GRAND & JOHNSON  Studio in Am-
sterdam gevestigd in 2010 door designduo Bertel Grote 
(47) en Jeroom Jansen (46). Interieurontwerp van wonin-
gen en bedrijven, maatwerk en totaalconcept. Grote heeft 
een HEAO-achtergrond en werkt in de reclame voor hij 
via Jan des Bouvrie en Piet Boon in ontwerp terechtkomt. 
Is wat commerciëler dan zijn compagnon en stuurt het 
bureau aan. Autodidact Jansen is creatiever en wordt 
door Grote ‘een compromisloze kunstenaar’ genoemd.
Zetten eigen binnenhuislabel ‘Made for Parker’ op met 

meubels en accessoires. Ze noemen hun werkprincipe 
‘glashelder’. ‘We kijken voortdurend naar balans in lijn, 
vorm, licht, kleur en materiaal. Dit beproefde concept le-
vert niet-pretentieus en hedendaags binnenhuisontwerp 
op en blije klanten. [..] Als al het overbodige weg wordt 
gelaten komt perfectie boven’. Ontwerpen voor JEE-O de 
Soho serie: rauwe, zwart gepoedercoate stalen kranen en 

douches, daarna ook bad en wasbakken. De vrijstaande 
douche wordt bekroond met een Red Dot en inmiddels is 
de collectie in tientallen landen te koop. Ontwerpen voor 
de Flow bad en wasbakken bij de kranen en douches van 
Brian Sironi. ‘Een toevoeging aan onze lijst iconen’, zegt 
Lammert Moerman.
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EDWARD VAN VLIET  (1968) studeert 
aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en speci-
aliseert zich in interieur en industriële vormgeving aan 
de Design Academy Eindhoven, studeert daar af in 1989. 
Ontwerpt ook meubels en verlichting, en hotelinterieurs 
in binnen- en buitenland. Werkt voor de Nederlandse 
binnenhuisarchitect Benno Premsela, architect  David 
Collins in Londen en Melvin Anderson, ontwerper in 

Milaan. Heeft klanten als Moroso (Sushi Collectie), Ve-
nini, Bisazza en Moooi (Kaipo-lamp). Vanuit zijn crea-
tieve studio SEVV in Amsterdam werkt hij aan projec-
ten over de hele wereld. Richt zich op hospitality, hotels, 
resorts, woningprojecten en openbare ruimtes.
Ontwerp te herkennen aan invloeden uit traditioneel 
Westers design en culturen van het Midden-Oosten, 
Afrika en Azië, hightech elementen en natuurlijke ma-
terialen, afgewerkt met de nieuwste productietechnie-
ken. Ontwerpt voor JEE-O de Bloom series, geïnspi-
reerd door natuur en geometrie. Meerhoekige wastafels, 
 baden en douchekoppen gebaseerd op de vorm van een 
zonnebloem. Zegt: ‘Ik denk dat het belangrijk is een bad-
kamer te hebben waarin alles is gecoördineerd. Bad en 
douche moeten royaal zijn. Het gaat over het scheppen 
van werelden. Alles moet het goed doen, maar mijn doel 
is ook dat mensen de wereld van water ten volle omar-
men.’

OSIRIS HERTMAN (Tilburg, 1972) stu-
deert onder Lidewij Edelkoort aan de Design Academy 
in Eindhoven, werkt daarna als ontwerper bij Ulf Moritz 
en Marcel Wanders. Bewondert ontwerpers als Starck en 
Mendini. Sticht eigen studio en richt zich op interieurs, 
accessoires en handgemaakte sieraden voor Buddha to 
Buddha. Voorliefde voor ambachtelijke materialen en 
producten. Het team van de Osiris Hertman Studio be-
staat uit architecten, binnenhuisontwerpers en product-

ontwerpers. De filosofie is ‘harmonie te creëren tussen 
architectuur en binnenhuisarchitectuur’. Werkt voor 
privéklanten in binnen- en buitenland, maakt voor com-
merciële opdrachtgevers showrooms zoals voor Land 
Rover, en restaurants, hotels en een wellnessresort. Ont-
werpt voor JEE-O de Cone-serie: met conisch gevormde, 
stoere kranen en douches. Cone bestaat uit vrijstaande 
en geïntegreerde douches, bad- en wastafelkranen in 
zwart rvs en waskommen en een bad in DADOquartz.


