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Details matter, it’s worth waiting to get it right
Steve Jobs





eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve met iPad air 4
brushed black



YOUR IPAD, ALWAYS READY
Onze visie is om design en technologie te verenigen om zo een plek 
te creëren waar mensen zich echt thuis voelen. Je intelligente woning 
moet zorgen voor comfort maar ook naadloos opgaan in je interieur 
en levensstijl.

Vandaag de dag zijn iPads een essentieel onderdeel van ons leven. Wij 
zorgen ervoor dat ze steeds binnen handbereik en opgeladen worden 
op de meest elegante manier. Onze minimalistiche Eve frames en Eve 
Plus docking stations zijn zorgvuldig ontworpen om te schitteren en 
staan altijd klaar voor jou!

eve plus table base
brushed brass

eve plus air sleeve met iPad air 4
brushed black



Kies tussen onze vaste Eve frames en flexibele Eve Plus docking 
stations. Eenvoudig in gebruik, voor op een muur of tafel, in elke 
oriëntatie en enkel in hoogwaardige afwerkingen. Een elegante 
iPad-oplossing voor ieders wensen! 

Vast of flexibel

eve plus table base
satin white

eve plus air sleeve met iPad air 4
satin white



eve mini met iPad mini 6
satin white



Oog voor detail
Onze Eve frames hebben een ingetogen en 
minimalistisch design, het ontwerp voegt slechts het 
absolute minimum toe aan de iconische look van de 
iPad. Teruggebracht tot de essentie met aandacht 
voor de fijnste details en handgemaakt in België. 



Met precisie gefreesd uit hoogwaardig 
aluminium en verkrijgbaar in verschillende 
luxe afwerkingen. Onze beste ingenieurs 
hebben deze ultradunne, verfijnde sleeve 
ontworpen.

eve plus air sleeve met iPad pro 11”
brushed black

eve plus table base
brushed brass





eve plus
simply dock your iPad



Eve Plus is een elegant docking station voor iPad. 
Bevestig eenvoudig je iPad aan de muur of op een 
tafel, in zowel landschaps- als portretmodus, terwijl 
hij permanent opgeladen wordt.

De verfijnde sleeve past perfect rond de iPad. Het 
minimalistische design voegt enkel het absolutue 
minimum toe aan de iconische look van de iPad.

Dock de sleeve magnetisch op de wall of table base 
en de iPad begint op te laden. Onze wall en table 
bases zijn beschikbaar in verschillende Basalte luxe 
afwerkingen om perfect in elk interieur te passen.

Simply dock your iPad



ZO EENVOUDIG IS HET
Eve Plus is ontworpen om in een handomdraai te installeren.
Perfect voor luxe residenties, hotels en kantoren wereldwijd.



Sleeve Wall base Table base

• lichtgewicht ontwerp
• soft touch pads op de achterzijde
• geïntegreerde magneten om op wall en 

base te bevestigen
• geïntegreerde connector voor het 

opladen van de iPad
• alle belangrijke iPad-functies en 

sensoren blijven bereikbaar

• geïntegreerde magneten voor 
bevestiging sleeve

• laadt iPad automatisch op
• vergulde oplaadcontacten met 

kinderveiligheid

• geïntegreerde magneten voor bevestiging 
sleeve

• laadt iPad automatisch op
• instelbare kijkhoek
• kabelroute geïntegreerd in de bodem
• mogelijkheid om te bevestigen op 

horizontaal oppervlak

eve plus table base
satin white

eve plus mini met iPad mini 6
satin white



eve plus table base
satin white

eve plus mini met iPad mini 6
satin white



4

TOT JOUW DIENST
Met Eve Plus is je iPad steeds binnen handbereik. 
Dock de sleeve eenvoudig op de base of neem hem 
mee om een boek te lezen, je favoriete Netflix serie 
te bekijken of je intelligente woning te bedienen.

eve plus sleeve met iPad 10.2”
brushed black



Eve Plus collectie

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium
 

bronze

fer forgé grey

brushed dark grey
 

brushed nickel

fer forgé gunmetal

brushed black

brushed brass

fer forgé bronze

satin white
 

rosé

fer forgé rosé

brushed aluminium

bronze

brushed black satin white

brushed brass

Kies jouw sleeve Kies jouw wall base Kies jouw table base

brushed aluminium brushed black satin white

brushed nickel

brushed aluminium brushed black satin white

voor iPad mini 6 
Eve Plus mini

voor iPad Air (gen 4-5) & iPad Pro 11” (gen 1-2-3)
Eve Plus Air

 voor iPad 7-8-9
Eve Plus



Table stand voor Eve Plus

Onze Eve Plus table stand is het perfecte hulpmiddel om je iPad 
rechtop te laten staan op je bureau of tafel. Aan het koken en je 
wil het recept volgen op je iPad? Kan je niet stoppen met kijken 
naar je favoriete Netflix serie tijdens het avondeten? Onze Eve Plus 
table stand is wat je nodig hebt.

Kies ervoor om de iPad staand of liggend te positioneren en 
bevestig de table stand magnetisch aan de Eve Plus sleeve. Plaats 
je iPad nu waar je maar wil of neem hem eenvoudig met je mee.

Met haar slank design en hoogwaardige afwerking in geborsteld
aluminium, past de stand mooi bij het elegante en fijne design
van de iPad.



eve plus air met iPad air 4
satin white

eve plus table stand
brushed black





eve plus
the elegant iPad mount



Eve is het ultieme iPad frame. Het verandert je 
iPad in een elegant touchscreen voor op de muur 
terwijl hij permanent opgeladen wordt.

Het verfijnde design van het frame omarmt 
de iPad prachtig en voegt enkel toe wat echt 
nodig is. Het frame is met precisie vervaardigd 
uit aluminium en verkrijgbaar in drie luxe 
afwerkingen om perfect in elk interieur te passen.

The elegant iPad mount

eve pro met iPad pro 12.9”
brushed aluminium



eve mini met iPad mini 6
brushed black

INTELLIGENT MAAR EENVOUDIG
Dankzij Eve hangt je iPad veilig vast en is hij altijd klaar. 
Perfect voor luxe residenties, hotels en kantoren wereldwijd.



• minimalistisch design
• inclusief 90° USB-C kabel om de iPad op te laden
• alle belangrijke iPad-functies en sensoren blijven bereikbaar
• gemakkelijk te installeren met enkel 2 schroeven in portret-of 

landschapsmodus

Frame



ULTRADUN & MINIMALISTISCH 
Het ultradunne frame omarmt de iPad perfect. Enkel onze beste 
ingenieurs konden dit verfijnde iPad frame vervaardigen uit één stuk 
aluminium.



Eve Curve
Eve Curve is de meest elegante manier om je iPad stevig 
te monteren en op te laden op elk horizontaal oppervlak 
zoals een tafel of een receptiebalie.

Gebruik Eve Curve als een vrijstaande steun of maak hem 
vast op het bijhorende rotatiesysteem. Op die manier kan 
je de iPad gemakkelijk draaien naar elke gewenste richting. 
Perfect voor luxe residenties, kantoren, hotels, restaurants 
en winkels wereldwijd.

Eve Curve is gemaakt van aluminium en komt in een 
tijdloos geborsteld zwart om perfect bij elk interieur te 
passen.

eve air met iPad air 4
brushed black

eve curve
black



In life, as in art, the beautiful moves in curves
Edward G. Bulwer-Lytton

eve curve
black



eve air met iPad air 4
brushed black



brushed aluminium

brushed aluminium

brushed black

brushed black

satin white

satin white

brushed aluminium brushed black satin white

brushed aluminium brushed black satin white

Eve collectie

voor iPad 7-8-9

voor iPad mini 6

Eve

Eve mini Eve Air
voor iPad Pro 11” & iPad Air (gen 4-5)

voor iPad Pro 12.9”

Eve Pro

Eve Curve
voor Eve Air
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handgemaakt met     in België



www.basalte.be


