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SANITAIR - TEGELS - VERWARMING - STAAL

Voor zoiets persoonlijks
als een badkamer heb je
een specialist nodig
Heeft u plannen voor een nieuwe badkamer, wilt u uw bestaan

Daarna wordt het tijd voor een bezoekje aan uw sanitairspeci

de badkamer renoveren of uitbreiden en bent u op zoek naar

alist. Deze Badwijzer is een initiatief van de in de SanitairGroep

passende oplossingen? Dan doet deze Badwijzer u een reeks

Nederland samenwerkende sanitairspecialisten. Zij bieden een

verrassende ideeën aan de hand. Laat u leiden langs fraaie

breed assortiment sanitairproducten van de hoogste kwaliteit,

wastafels, kranen, toiletten, meubels, accessoires, comforta

passend bij ieders voorkeur en budget. Heeft u badkamer

bele baden en douches. Bekijk de met zorg samengestelde

plannen, laat u dan eens vrijblijvend informeren door onze

illustraties, die als suggestie dienen voor allerlei mogelijke

deskundige medewerkers.

combinaties. Met behulp van de Badwijzer doet u in alle rust
nieuwe ideeën op, waarmee uw persoonlijke voorkeuren stap
voor stap vorm krijgen.

Wij hopen dat deze Badwijzer
u veel inspiratie biedt!

www.lammering.nl

Dornbracht Lulu
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De badkamer
Even helemaal weg in uw eigen badkamer!
Niets heerlijker dan dat. In een mooi
afgewerkte badkamer waant u zich even
in een andere wereld. Om heerlijk rustig
in wakker te worden. Of om juist in te
ontspannen, na een hectische dag. Douchen,
badderen, lekker bijkomen; de badkamer is
hét rustpunt in het dagelijks leven.

Waarom een badkamer zo belangrijk is
De badkamer is één van de belangrijkste ruimtes in huis.

Bent u van plan uw badkamer op te knappen of een nieuwe

Hier kunt u de overgang maken van nacht naar dag: lekker

badkamer aan te schaffen? Geniet ervan, want de voorpret

wakker worden onder de krachtige waterstralen van een

is minstens zo heerlijk! Voor u ligt een blad vol prachtige

goede douche. En op andere momenten kunt u er juist

afbeeldingen en actuele trends. Laat u inspireren door

uitrusten, bijtanken en vooral: genieten. Even tijd voor

deze Badwijzer. Veel plezier!

uzelf, gewoon in eigen huis: dat is pas wellness!

Laufen Living City

Laat u inspireren...
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Laufen Palomba

BADEN

Baden

Om in
te genieten
Villeroy & Boch Squaro Edge 12

Het nemen van een bad is de ultieme
vorm van verwennen. Een moment voor je
zelf. Baden spelen een centrale rol
in de badkamer, nieuwe huizen zijn
er mee uitgerust en oude worden
ervoor verbouwd.

Dornbracht Selv (kraan)
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HET BAD
Het aanbod is overweldigend, telkens
weer aangepast aan nieuwe eisen. Zoals eisen
in maatvoering (langer, dieper) en comfort
behoefte (bubbels, jet streams en isolatie)
Aan u de keuze voor de juiste combinatie
van maat, vorm, kleur, techniek, materiaal
en budget.

Novellini Sense Dual

Uw badplezier, onze uitdaging

Ingebouwd of vrijstaand

in een hoek of tegen de wand geplaatst kunnen worden

Vele vormen en maten

De waardering voor een weldadig bad is van alle tijden.

Uw bad moet lekker zitten en lekker liggen. Daarnaast wil

om ruimte te besparen en toch ogen als een vrijstaand bad.

Rond of ovaal. Drie, vier of zes hoeken. Soms uiterst functioneel,

Designers grijpen vaak terug naar vervlogen tijden. Denk

het oog ook wat. Daarom zijn baden tegenwoordig te verkrijgen

Nog exclusiever is de geheel vrijstaande badkuip welke als

soms strak of juist klassiek en rondweg frivool. Passend in de

aan fraai gevormde klassieke baden in moderne kleuren en

in vele vormen, die behalve speelser ook aanmerkelijk com

een meubelstuk los in de ruimte wordt neergezet.

ruimte of juist eigenwijs anders. De vraag naar baden is veel

materialen. Of een gedurfde combinatie van stijlen. De sfeer

fortabeler zijn. Denk aan totaal comfort dankzij armleggers,

van alle tijden, maar met het comfort van nu: designer en

hoofdsteunen en glooiende vormen. Zo’n bad nodigt u uit

Om het lichaam gegoten

installateur maken nooit zomaar een bad. Daarnaast zien

om eens lekker onderuit te gaan en te ontspannen.

De zogenaamde ‘Bodyform’ baden zorgen ervoor dat u

zijdig, het aanbod eveneens.

makkelijk uit bad komt: het zitgedeelte is breder is dan het

we dat de kraan en het bad niet meer niet als afzonderlijke

8

Laufen Kartell by Laufen

elementen beschouwd: ze zijn één geheel qua vorm en

De architectuur van de badkamer

beengedeelte. Bovendien zijn deze baden vaak voorzien

functie. Want het doel is u uit te nodigen, in bad te stappen

Traditioneel wordt het bad ingebouwd. Zo maakt het deel uit

van handgrepen.

en vanaf het eerste moment volop te genieten.

van de architectuur in de badkamer. Er zijn ook baden welke
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Bad & kraan

De blikvanger
in de badkamer;
het vrijstaande bad

Beterbad Stijn

Beterbad Moniek

Laufen ILBAGNOALESSI One

Villeroy & Boch La Belle

Villeroy & Boch Cult

Bij een (gedeeltelijk) vrijstaand bad past heel mooi een
vrijstaande kraan. Deze heeft naast de hoofdkraan om het
bad te vullen, vaak een praktische douchekop met een
lange slang om het bad na te spoelen.
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Het bad
als vast onderdeel

Villeroy & Boch Oberon

Villeroy & Boch Loop & Friends

Beterbad Rondo

Het moderne inbouwbad is er in vele vormvarianten. Dankzij
een goede isolatie rondom gaat er geen warmte verloren.
De ruimte om het bad biedt plaats voor badspullen, sfeervolle
kaarsen en tijdschriften en uiteraard de kraan. Een opbouw
kraan vormt een mooi geheel op de rand rondom het bad.
De inbouwkraan kan rechtstreeks aan de wand worden
bevestigd, alle techniek is dan uit het zicht weggewerkt.
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Optimale
krasbestendigheid

Bette BetteOne relax

Bette BetteArt
Bette Bettehome Oval

Bette BetteStarlet Oval Silhouette

Van welk materiaal is uw bad gemaakt? Metaal of kunststof?
Staal is duurzaam, is door een emaille toplaag (een zeer harde
glaslaag) bijzonder kras en stootvast en neemt de warmte
van het badwater langdurig in zich op. Staal is een beproefd
materiaal, nagenoeg onverwoestbaar en verkrijgbaar in vele
kleuren. Fabrikanten leveren afzonderlijke ombouwen bij hun

Villeroy & Boch Aveo

Quaryl;
aangenaam
kunststof

Baden van kunststof zijn lichter dan die van staal. Ze hebben
een beter isolerende werking: omdat ze de warmte van het
badwater minder snel opnemen, blijft het water langer warm.
Tevens voelt het materiaal warmer aan en zorgt een antislip
coating voor veiligheid. Kunststof is misschien wat kwetsbaar
der dan staal, maar daarentegen is een krasje te herstellen.
Populair bijvoorbeeld is de samenvoeging van acryl en kwarts
tot Quaryl. Dit materiaal heeft twee belangrijke voordelen (van

modellen, zodat u ook kunt kiezen voor bijpassende omhulling,

kunststof en metaal): het is aangenaam én krasvast. Bovendien

van bijvoorbeeld staal, glas of hout.

is het sierlijk en robuust. Het materiaal leent zich bij uitstek
voor meer scherpe, hoekige ontwerpen. Net als staal is het
goed recyclebaar.
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Genieten
van bubbels!

Laufen Palomba

Baden heeft een nieuwe dimensie gekregen sinds we
ook thuis kunnen bubbelen in perfect vormgegeven
systeembaden. Kies voor een aqua- (waterjets) of
air-systeem (luchtjets) of voor een combinatie
van deze twee. Alleen of met z’n twee, ingebouwd
of vrijstaand: genieten van de bubbels kan op
vele manieren.
Echte verwennerij...

Ze creëren een fluisterzachte en rustgevende ontspanning

Wat is er heerlijker dan een verkwikkend bubbelbad? Een

voor alle zintuigen. De fijn parelende luchtbelletjes zorgen

bubbelbad ontspant de spieren, stimuleert de bloedsomloop

voor perfecte ontspanning, kalmering van de spieren en

en voelt heerlijk aan op uw huid. Hygiëne vormt, zeker bij

een duurzame verzorging van de huid. De totaaloplossingen

bubbelbadsystemen, een punt van aandacht. Sommige

van de ‘Just Relax! Plus’ biedt wellness met één druk op

systemen zijn zelfreinigend, andere hebben om de zoveel

de knop, want dit totaalsystemen is uitgerust met een

tijd een schoonmaakbehandeling nodig. Let goed op de

gemakkelijk te bedienen badrandbediening.

verschillende voor- en nadelen van de systemen. Zo kunt
u straks zorgeloos genieten van deze pure verwennerij

Alle controle

op badgebied.

Een afstandbediening binnen handbereik biedt optimaal
gebruikscomfort. Met de duidelijke menubesturing activeert u

Persoonlijk afgestemd badderen

met één druk op de knop het persoonlijke verwenprogramma.

De innovatieve whirlpoolsystemen van Villeroy & Boch zijn op
ieders persoonlijke wensen af te stemmen. De sportief-dynami

Invisible Jets

sche variant ‘Ultimate Fitness’ is ideaal bijv. voor een effectieve

Een mooie oplossing zijn de Invisible Jets van Villeroy & Boch.

ontspanning na het sporten of voor een vitaliserende massage

De bodem- en zij-jets zijn in Quaryl®-baden absoluut vlak

tussendoor. De krachtige luchtstroom uit de zij- en bodemjets

geïntegreerd, de zij-jets komen pas naar buiten zodra het

maken de gespannen spieren weer los. De ‘Whisper’ whirlpool

systeem wordt gestart, dat betekent een perfect ligcomfort

systemen zijn zo stil als het ruisen van de wind in de bomen.

en een esthetisch fraai design.

Novellini Sense 3
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Een gezonde
massage
Warm en bruisend water werd al door de oude Grieken
gebruikt, omdat het een geneeskrachtig effect op de gezond
heid heeft. Warmte, luchtbellen, waterstralen en gewichtloos
heid hebben een helende werking zowel op fysiek als mentaal
niveau. Het stimuleert de bloedsomloop; goed voor de
spieren en de afvoer van gifstoffen. Daarnaast bevordert
een bubbelbad een goede nachtrust.

Ervaar de
Spa-beleving
thuis...

Laufen Laufen solutions

Villeroy & Boch Squaro Edge 12
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Villeroy & Boch Oberon

Cleopatra Luxusline Royal, Lounge Pool 850 L/R

19

badwijzer

VAN BAD NAAR BED

van water tot wellness

Badkamer en suite
Het is dé nieuwe trend: de badkamer
en slaapkamer samenvoegen tot één
complete ontspanningsruimte. Veel
moderne, stadse appartementen en lofts
hebben al zo’n badkamer en suite, maar
het kan ook heel goed bij u thuis.

Bad & Bed
De badkamer en de slaapkamer zijn een van de weinige

om optimaal tot rust te komen. Leveranciers springen op deze

plekken waar we ons nog kunnen terugtrekken uit het heden

trend in door het aanbod van bad- en bedmeubels op elkaar af

daagse hectische leven. Steeds vaker zien we dat deze twee

te stemmen en douchecabines en badsystemen te ontwikkelen

ruimtes geintegreerd worden tot één totale wellnessruimte

die vrij in de slaapruimte kunnen staan.

Hansgrohe Axor ShowerHeaven
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Bette BetteOne Highline (bad)

Laufen Living

De indeling

combineer badkamer en slaapkamer met een ruime

In een grote ruimte kan een halfhoge kast prima als afscheiding

garderobe. Voor kleinere ruimtes is een opzetwastafel met

tussen baden en slapen dienen. Met aan de ene kant de aan

inbouwkranen op het dressoir een slimme oplossing.

sluitingen voor sanitair en aan de andere kant bergruimte
of aansluitingen voor audiovisuele apparatuur. Functioneel

Combineren

én mooi is een design douchecabine naast het bed of een

Bij de badkamer en suite draait alles om de combinatie van

verzonken ligbad in een verhoogde slaapkamervloer.

materialen. Zodat badkamer en slaapkamer een harmonieus
geheel vormen. Warme houtsoorten als eiken, teak en donker

Ruimte maken

wengé combineren mooi met wit sanitair, bad- en bedtextiel.

Niet iedereen heeft thuis ruimte voor een badkamer en

Een stenen badkamervloer kan stijlvol doorlopen in de slaap

suite. Maar vaak zijn er in huis toch genoeg mogelijkheden.

kamer. Ook een moderne gietvloer staat fraai in beide ruimtes.

Door muren weg te breken en zo van twee kamers één

Bijzonder: trek vanuit de slaapkamer de houten vloer door naar

te maken. Of maak van de zolderverdieping een loft en

het natte gedeelte en gebruik een vloertegel met houtmotief.

Bette BetteLux (bad)
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Sphinx Koralle S320

Douches

Goedemorgen!

Grohe Power & Soul
Grohe Power & Soul

Dornbracht Gentle

Wakker worden? Dat gaat lekker onder
een krachtige douche. Met een warme
straal of misschien juist wel met
een koude. Wat u ook prettig vindt,
douchen is vaak een verkwikkende
start van de dag.

Hansgrohe Raindance Select
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Een goed begin...
...is een lekkere douche. Maar ook op andere
momenten van de dag is het prettig om even
onder de waterstralen te staan. Kort of lang,
waar u behoefte aan heeft. Bovendien kunt u
uw douche zo compleet maken als u zelf wilt;
van heel eenvoudig tot complete stoomcabine.

Oneindig combineren
De douche is onmisbaar in iedere bad
kamer echter, de mogelijkheden zijn zeer
divers. U kunt het zo eenvoudig of juist
ingenieus maken als u zelf wilt. Of u nu
een doucheruimte met douchebak en
douchewand overweegt, een kant en klare
douchecabine of een douchegelegenheid
in het bad. Met het huidige aanbod kunt u
werkelijk alle kanten op. Het assortiment
van hoofd-, hand- en zijdouches wordt
steeds uitgebreider. U kunt de douche
volledig afstemmen op uw persoonlijke
voorkeur. Wat dacht u van een zachte

Hansgrohe Axor Urquiola

nevel, een verkwikkende regen, een bre
de waterval of stevige massagestralen.

Glashelder en frameloos

Inloopdouche

De veilige douche-thermostaatkraan

Transparante douchewanden (gemaakt

Bij een inloopdouche is er geen deur,

maakt het geheel compleet.

van veiligheidsglas) beschermen de rest

u loopt zo naar binnen. Het maakt de

van de badkamer tegen rondspattend

badkamer eigentijds en extra ruimtelijk.

Droog en toch nat

water. Bovendien zorgen ze voor een

Een betegelde muur of plafondhoge

Wat voor afscheiding kiest u voor

ruimtelijk effect: uw wandtegels, mooie

glazen wand houdt de waterspetters in de

uw doucheruimte? Ook hierbij zijn er

douchekop en andere accessoires komen doucheruimte. Op de vloer kan gekozen

mogelijkheden te over. Zo kunt u kiezen

nu nog beter tot hun recht. Speciale

worden voor een ultra vlakke douchebak

uit douchewanden of douchedeuren,

coatings op de glazen of perspex wand

of voor een doorlopende tegelvloer met

gemaakt van gehard kunststof of van

helpen kalkaanslag te voorkomen. De

brede afvoergoot. Let bij de tegels wel

speciaal veiligheidsglas. Gevat in een

keuze voor matglas of bewerkt kunststof

op het slip-gevaar.

aluminium, chroom of gekleurd frame.

met motief verkleint het ruimtelijk effect,

Stijlvolle schermen met desgewenst

maar vergroot wel het gevoel van privacy

een discrete transparantie. En...

in de doucheruimte. En dat kan best

gegarandeerd spatvrij!

prettig zijn.

Villeroy & Boch Cult
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Let it Rain!
Een regendouche heeft een zeer royale douchekop tot wel
60 cm. Het water wordt evenredig verdeeld en valt zachtjes
naar beneden. Anders is de watervaldouche welke in opmars
is. Door de brede platte opening wordt het water letterlijk
naar beneden gestort. Er zijn natuurlijk ook gecombineerde
systemen met een handdouche voor voldoende variatie.

Grohe Euphoria Cube

Villeroy & Boch L’Aura

Hansgrohe Axor Starck Shower Heaven

Hansgrohe ShowerSelect

Grohe Allure

De Hansgrohe ShowerSelect inbouw
thermostaat heeft een drukknop voor
2 douchefuncties.
Grohe Atrio Classic
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DOUCHES

Een regendouche,
één van de trends
in de badkamer

Dornbracht Elemental Spa

30

Dornbracht MEM
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Transparantie
Een transparante douchewand maakt de ruimte optisch groter
omdat het tegelwerk zichtbaar doorloopt. Een douchewand
van glas is helderder en krasvaster dan een douchewand
van kunststof. En het is veilig; glas voor een douchewand
is aanzienlijk sterker dan gewoon glas.

Minimaal
design
maximale
ruimte

Dornbracht Selv

Novellini Zephyros

Hüppe Enjoy pure

Sphinx Koralle S320

Villeroy & Boch Elegance
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Variëren met water
Krachtig of nevelend, met enkele
of meervoudige kop, regelbare
waterstraal of waterbesparend.
Er zijn tal van mogelijkheden in
functie, kleur, vorm en materiaal.
Wat te denken van een zelfreinigende

Aangename extra’s

douchekop, waardoor kalkaanslag geen

Douchepanelen bieden behalve water

kans meer krijgt. Of een waterbesparende

ook tal van andere aangename opties.

douchekop, die het watergebruik met

Ze zijn voorzien van kranen, douchekop

procenten vermindert, zonder in te leve

pen, bakjes en planchets of van krachtige

ren op comfortbeleving. Maar douchen

zijdouches voor horizontale waterstralen.
De panelen worden aan de wand gemon

kan ook extreem onder een ‘tropische
Novellini New Victory

regenbui’.

teerd en alle leidingen zijn onzichtbaar
weggewerkt. Een lust voor het lichaam

Douchebakken

en voor het oog.

Wie een aparte douche overweegt, heeft
de keuze uit douchebakken in een groot
aantal modellen: rond, vierkant, vijfhoe
kig of kwartrond. Natuurlijk kunt u bij
de vorm van uw keuze een passende en
stijlvolle douchewand vinden. Deze sluit
naadloos aan op de douchebak, én past
in de stijl van uw badkamer.
Grohe Power & Soul

Douchegarnituren
Je hebt goed, beter en best. Voorbeeld
uit de laatste categorie is een combinatie
van instelbare douchekoppen. Hiermee
beschikt u over een hoofd- en zijdouche
in één. Dat is maximaal comfort en maxi

Novellini Revolution Plus

male vrijheid in één! Voor ieder wat wils...

Easydrain Xs Nano

Douchegoten,
weglopend water

Krachtige
of ontspannende
massagestralen

Hansgrohe Axor ShowerCollection

De badwand voor het
douchen in bad
Wanneer u geen ruimte heeft voor een

Mooi is een douchegoot voor inbouw in

aparte douche in de badkamer kunt u

vlakke douchevloeren. Door inbouw aan

een douche- en badcombinatie over

de binnenkant voor de douchedeur of

wegen. Zo hoeft u niet in te leveren op

aan de wand kan de bovenkant van de

comfort. Er bestaan prachtige combi’s

afgewerkte douchevloer met hetzelfde

met speciaal gevormde baden, douche

afschot gelegd worden. Met als resul

panelen en -schermen. Speciaal voor dit

taat: een optisch fraaie en harmonische

doel ontworpen, dus perfect passend en

afwerking.

geheel gericht op optimaal comfort.

Dornbracht Vertical Shower ATT
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Vlak, vlakker, vlakst

Novellini Custom

Novellini Aurora

Easydrain Modulo TAF

Easydrain Aqua

Bette BetteFloor Side

De moderne douchevloer wordt steeds

mooie oplossing. Deze kunnen bij

vlakker. Met een lage waterkering bieden

de doorloop, of tegen de muur worden

deze vloeren een comfortabele instap,

geplaatst. Er zijn douchevloeren zonder

ideaal voor bijvoorbeeld de inloop

opstap welke een ingebouwde afloop

douche. Als u kiest voor een doorlopende

hebben voor de waterafvoer.

Bette BetteOne

Novellini Rose PHV

Ruimtebesparend; combineer
douchen en baden

tegelvloer bieden douchegoten een

36
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Water en stoom

Villeroy & Boch SA-line

Novellini Aqua 2 Think

De sauna

Stoomcabines

Douchepanelen

Door de hoge temperaturen in de sauna

Stoombaden hebben een diepreinigende

Een douchepaneel is ideaal wanneer

openen de huidporieën zich waardoor u

werking, zijn ontspannend, stimuleren

u een kleine badkamer heeft, maar

gaat transpireren. Door natuurlijke vaat

de bloedsomloop, reinigen de huid

toch wil genieten van de kracht van een

verwijdering vindt optimale doorbloe

intens en zijn een effectief middel tegen

watermassage. Een douchepaneel staat

ding van de huid plaats. De afwisseling

verkoudheid en stijve spieren. Wanneer

niet alleen mooi, maar is daarnaast ook

van hitte en koude revitaliseert uw

u kiest voor een cabine, voorzien van

nog eens erg praktisch. Zo zijn veel van

lichaam op een natuurlijke manier.

stoomgeneratoren hoeft u voor dit

de douchepanelen voorzien van een

De sauna is een heerlijke bijdrage aan

heilzaam badplezier de deur niet meer

hemeldouche, handdouche en een

uw algehele gezondheid en welzijn.

uit. De cabines bieden hoogwaardig

massagestand met massage-jets.

Villeroy & Boch biedt u twee mogelijk

douchecomfort en zijn veelal voorzien

heden waarop u thuis van een echte

van instelbare zijdouches met multi-

sauna kunt genieten: de SA- en de

jetstralen, verlichting en ingebouwde

SX-Sauna. De SA-serie past stijlvol in het

audioapparatuur.

krapste hoekje en geeft u toch alle luxe
van een sauna-/infraroodcabine. De
SX-serie biedt u deze luxe ook, maar
is tevens in grotere en speciale maten
leverbaar. Beide series zijn verkrijgbaar
met een ruime keuze aan functiona
liteiten en opties.

Novellini Glax 3
Novellini Revolution Giada H+HA
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Urban living

Champagnekoeler, onderdeel
van de collectie Haiku
van Geesa, ontworpen door
designer Marcel Wanders.

In de stijl Urban Living is de badkamer
alles behalve een standaard sanitaire ruimte.
Hier zijn vorm en functionaliteit even belang
rijk. Met architectuur en design als grootste
bron van inspiratie. Een mix van koper en
goud
tinten en mat zwart zorgt voor een luxe
uitstraling. Innovatieve technieken worden
achter wanden weggewerkt. Alleen de meest
hoogwaardige materialen worden gebruikt.

Villeroy & Boch Memento

Geesa Haiku

Luxe,
design en
techniek
Steeds meer mensen willen in hun
thuisomgeving de luxe en comfort van
een hotelkamer. De badkamer wordt
zo een exclusieve wellnessruimte.
Tegelpatronen tegen donkere vlakken
en stralend wit sanitair vormen een
gewaagd contrast. Glanzend zwarte
of donker mahoniehouten badkamer
meubels met voldoende opbergruimte
staan stijlvol en houden de badkamer
opgeruimd en strak. Kranen in hoog
glans en in een uitgesproken vorm zijn

Dornbracht MEM

blikvangers. Chique accessoires en royale
badhanddoeken geven het geheel allure.

Villeroy & Boch LaFleur
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Stralend
De Square exclusive kraan van
Villeroy & Boch is liefde op het
eerste gezicht. Grepen gemaakt
van STRASS®Swarovski®Crystal
verleiden al fonkelend ze
aan te raken.

Bette BetteLux

Dornbracht Tara

Hotel
allure
Villeroy & Boch Square exclusive

Villeroy & Boch Memento

Grohe Grandera (kranen)

Emco Asio
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Losse module

Innovatieve merken als
Dornbracht en Laufen
brengen in samenwerking met
vooraanstaande ontwerpers
een bijzonder en compleet
badkamerconcept. De bad
kamer
wordt als het ware een
eiland met verschillende
zones voor baden, douchen,
toilet en beauty. Een losse
module die in de ruimte
wordt geplaatst.

Unieke douche-ervaring

Hansgrohe Axor ShowerCollection

Door de Grohe F-digital
Deluxe controller aan te
raken, kun je kiezen voor
je eigen combinatie van
licht, geluid en stoom,
drie essentiële elementen
die een positief effect
hebben op ons fysieke,
emotionele en spirituele
welzijn.
Grohe F-digital Deluxe

Laufen Twinprime tronic (electronisch bedieningssysteem)
Dornbracht Supernova

Aan de buitenkant is het vaak niet te
zien: de complexe techniek van innova
ties. Wat telt is de beleving, de schoon

Onzichtbare
innovaties

Hansgrohe PuraVida

heid van hoogwaardige materialen en
het gemak. Om de nieuwe Visign for
More sensitive te bedienen, hoeft u
de plaat niet eens aan te raken. Een
beweging met de hand is voldoende
om het toilet naar keuze te spoelen met
een kleine of grote waterhoeveelheid.
Bij de nieuwste whirlpoolsystemen
verschijnen de verder onzichtbare jets

Villeroy & Boch Whisper
Laufen Twinprime tronic

pas als het systeem wordt geactiveerd.
Deze jets met een zeventig procent
grotere massagekracht zijn toch
fluisterzacht. Dit zorgt voor rust en
ontspanning voor alle zintuigen.

De Hansgrohe Axor Shower
Collection
is een eenvoudig modulair systeem
van douches, kranen en acces
soires.
Dankzij dit systeem is het mogelijk
om van de douche een welness-
ruimte
op maat te maken. Aanvullende
modules maken de douche-ervaring
compleet zoals verlichting,
speakers en planchetten.

Viega Visign for More sensitive
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Instant welness-beleving;
een subtiele LED-lamp
die het water een zachte
kleur geeft.

Stimuleer
je eigen
zintuigen

Laufen Kartell by Laufen

Unieke ervaring
Hoe voelt nevel? Hoe ruikt een regenboog? Hoe ziet warme
zomerregen eruit? Een gevoel als onder de blote hemel.
De Sensory Sky van Dornbracht maakt het douchen tot een
unieke ervaring, die alle zintuigen prikkelt. Verschillende
regensoorten, nevel, licht en geuren vullen elkaar aan tot
complexe choreografieën, die door weerfenomenen en
stemmingen in de natuur geïnspireerd zijn. Het bedienen
van de SENSORY SKY is eenvoudig en gemakkelijk via
de digitale SMART TOOLS van Dornbracht.

Geberit Monolith Plus

Geberit Monolith Plus is een
zegen voor al uw zintuigen: een
LED-lichtbalk zorgt voor discreet,
indirect licht, zodra iemand het
toilet nadert. Een stille venti
lator voor luchtzuivering zorgt
voor een prettige dosis frisheid.

Dornbracht Sensor Sky
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Villeroy & Boch Loop & Friends

Villeroy & Boch La Belle

Wastafels
Dagelijks
gemak

Hoe vaak staat u aan de wastafel?
Een, twee of drie keer per dag? Niet zo
gek, want de wastafel is de centrale
plek voor al die dagelijkse, kleine
handelingen; handen wassen,
tandenpoetsen en drinken.

Laufen Palomba Collection
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Sphinx 335
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DE WASTAFEL
Handen wassen, tandenpoetsen, scheren,
opmaken... Alleen al daarom is de wastafel
een item om bij stil te staan.

Hansgrohe Axor Urquiola

De centrale plek in de badkamer wordt meestal ingenomen
door de wastafel. Een bijzondere wastafel mag dan ook een
opvallende eyecatcher zijn. Een belangrijk onderdeel in de
vormgeving is het wel of niet zichtbaar maken van de techniek.
Zo kan een mooi ontworpen design-sifon in het zicht hangen
of juist weggewerkt zijn. Bijvoorbeeld in een zuil waarop de
waskom rust.

Harmonie
Vrijstaand, aan de muur, als onderdeel van een meubel of
tegen een tussenwand. In het zicht of geheel weggewerkt.
Neo-klassiek of post-modern. Groot of klein. Keramiek of roest
vaststaal. Welke wastafelvorm past bij u? Met een gewaagde
vorm vestigt u de aandacht specifiek op de wastafel.

Ieder z’n eigen stijl
Neemt u het begrip wastafel heel letterlijk, dan komt u uit op
een tafel met daarop een wasbak. Eigenlijk gaat een dergelijke
benadering terug naar de oervorm van de badkamer: een tafel
met een waterkan, die in de slaapkamer stond. Terug naar de
basis dus. Daar weten designers wel raad mee: ze hebben dit
principe uitgewerkt in verschillende stijlen, van klassiek tot
art nouveau, van landelijk tot oosters en mysterieus.

Alles is mogelijk
Het aanbod van wastafels is zeer gevarieerd. Welke stijl past bij
u; de mogelijkheden zijn eindeloos. Laat u inspireren... En wat
de kwaliteit betreft hoeft u niets te vrezen. Die is bij ons altijd
hoog. Daar bent u van verzekerd.
Villeroy & Boch Memento
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Ronde en
vloeiende vormen...
Ronde vormen ogen elegant en vriendelijk. Bovendien is het
ontbreken van hoeken wel zo veilig voor kinderen. Voor een
comfortabele bewegingsruimte heeft u ongeveer 70 cm vrije
ruimte voor de wastafel nodig.

Sphinx 420

Bette BetteLux

Laufen Laufenpro

Laufen Kartell by Laufen

Villeroy & Boch My Nature
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Villeroy & Boch Loop & Friends
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... of recht
en strak
Rechte lijnen zorgen voor een strakke uitstraling en komen
prima tot zijn recht in een modern interieur. De beste hoogte
voor een wastafel is tussen de 85 en 90 cm.

Sphinx 420

Laufen Kartell by Laufen

Villeroy & Boch Metric Art

Villeroy & Boch Memento

Ruimte en comfort
met extra brede
wastafels

Laufen Kartell by Laufen

Laufen Kartell by Laufen
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Laufen LB3

Goed over nagedacht
Wastafels die opvallen door hun design
zijn niet alleen maar mooi; uiteraard is
er ook goed nagedacht over de functionele
aspecten. Zo zijn wastafels met moderne
coatings erg hygiënisch, omdat ze superglad
zijn. Daardoor kunnen vuil en kalk zich
minder makkelijk hechten.

Sphinx 335

Bette One Monolith

Stijlvolle eenvoud

Spitsuur

De kleine wastafel

Strakke vormgeving leidt tot schijnbare

Wastafels zijn in veel verschillende

Ook in kleinere ruimtes is er plek voor

soberheid: eigenwijs, origineel, puur en

kleuren en stijlen verkrijgbaar. Maar

een wastafel. Kies bijvoorbeeld voor een

rustgevend. De kunst van het weglaten

ook qua afmeting zijn er talloze keuze

wat kleiner formaat wastafel, wanneer

resulteert in bijzonder elegante ont

mogelijkheden. Wat dacht u van een

uw badkamer niet zo groot is. Ook een

werpen. Niet alleen in het sanitair, maar

extra brede wastafel of een wastafel

hoekplaatsing scheelt in ruimte. Dat is

ook in het meubilair en de bijpassende

met dubbele bakken? Deze verhogen

handig en mooi: in het toilet, maar ook

accessoires kan deze stijl worden

het gemak: u kunt er gemakkelijk met

gewoon in de badkamer of welke ruimte

doorgevoerd.

twee personen tegelijkertijd terecht.

dan ook. Kleine wastafels (fonteinen)

Dat scheelt een hoop wachten.

staan overal leuk.

Villeroy & Boch Elegance
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Genoeg ruimte
voor twee

Sphinx Keramag Citterio

Villeroy & Boch Joyce

Sphinx 420

Of voor drie, of zelfs een heel gezin. Met een extra brede
dubbele wastafel is er ruimte voor iedereen. Met deze royale
wastafels is er naast een dubbele wasbak ook nog ruimte
om persoonlijke spulletjes te plaatsen.

Sphinx 335

De dubbele
wastafel: nooit
meer wachten

Laufen Living
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Mogelijkheden
voor de kleine ruimte
Als de ruimte beperkt is zoals bijvoorbeeld in het toilet zijn
er ook nog vele mogelijkheden. Vooral handig zijn de kleine
wastafels in combinatie met een meubel; zo is er gelijk extra
opbergruimte.

Bette Bette Art

Laufen Pro

Sphinx 420

Sphinx 320

Laufen Living
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Villeroy & Boch Subway 2.0

Laufen Pro
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Detremmerie No Limit 50

Badmeubels

Saniselect

Stijlvol
opbergen

U komt de badkamer binnen, u kijkt
tevreden rond. Alles hangt, staat of
ligt op z’n plaats, van handdoek tot
tandenborstel. Zo’n situatie kunt
u bereiken met behulp van meubels,
speciaal voor de badkamer ontworpen:
handig, vochtbestendig en stijlvol.
Detremmerie No Limit 50
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Sphinx 420
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Ruimtewonders
Met een ruim aanbod kiest u de badkamer
meubels die precies passen binnen uw wensen
en eisen. Op gebied van kwaliteit, stijl,
kleur, materiaal, ruimte, vorm en functie.

Eigen invulling
De badkamer is belangrijk. De groeiende, kritische vraag van
consumenten die daarmee samenhangt, daagt ontwerpers
uit steeds passender producten te ontwikkelen. Passend
wil zeggen: het creëren van een aanbod dat aansluit bij
de smaak en vraag van vandaag en morgen...

Handig: modules
Naast de traditionele meubels ontwerpen designers meubels
die bestaan uit modules. Daarmee kunt u zelf uw badkamer
meubilair samenstellen. Bijna elke gewaagde combinatie van
vormen en kleuren is mogelijk. In steen, in glas, vele soorten
hout, roestvast staal... Duizelt het u bij dat idee? Uw Sanitair
specialist helpt u bij het samenstellen van uw badkamer,
de opstelling, die bij uw behoefte passen; qua stijl en
opbergruimte.

Tijdloos design
Het enorme aanbod van badkamermeubels maakt het
kiezen niet altijd eenvoudig. De mogelijkheden zijn steeds
uitgebreider. Een duidelijk herkenbare trend waar de vorm
gevers zich de laatste tijd op concentreren is het contrast
tussen de materialen en ook de puurheid van het materiaal
zelf. Dit resulteert in een moderne tijdloosheid.

Extra ruimte
Voor alle soorten en maten badkamers zijn even zo vele
(combinaties van) badmeubels beschikbaar. Bedenk dat
meubels eerder ruimtebrengers dan ruimtevragers zijn: met
schappen voor handdoeken, haken voor bad-jassen en kastjes
voor verzorgingsproducten. Te gebruiken door één persoon
of de hele familie en overzichtelijk opgeborgen. Ook voor de
kleine ruimtes zoals toiletten zijn er mooi vormgegeven en
slimme oplossingen.

Sphinx 420
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Een meubel
voor elk interieur
Zoveel smaken zoveel meubels. Met het hedendaagse
uitgebreide assortiment aan badkamermeubels is er voor
iedere stijl badkamer wel een passend meubel te vinden.

Saniselect
Laufen Palomba

Villeroy & Boch Subway

Villeroy & Boch Subway 2.0

Sphinx 420

Oneindig veel
opbergmogelijkheden
66
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Eindeloos
combineren

Villeroy & Boch Legato

Villeroy & Boch Joyce

Laufen Kartell by Laufen
Laufen Case
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Slimme
opbergers
Om ervoor te zorgen dat alle spullen in de laden netjes en over
zichtelijk op hun plaats blijven zijn er ladeverdelers en rubberen
antislipmatten. Zo blijven kleine spullen bij het openen en
sluiten van de laden keurig op hun plaats.

Sphinx Keramag MyDay

Sphinx 335

Emco Monolith

Burgbad Crono

Sphinx 420

Laufen Pro S
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Laufen Case
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Licht schept ruimte
Licht en ruimte gaan goed samen. Een doordacht
lichtplan in combinatie met royale spiegels
laat de badkamer groter lijken.Ook het gebruik
van lichte kleuren en het opbergen van diverse
spullen in een (spiegel)kast houden de badkamer
ruimtelijk.

Burgbad Sinea

Sphinx Keramag MyDay

Spiegels & Spiegelkasten

uw interieur of bij uw karakter? Misschien kunt u de voordelen

Vast of losstaand, in een hoek of tegen een vlakke wand, als

van verschillende uitgangspunten combineren tot hét meubel

onderdeel van een kastdeurtje of meubel, aan binnen- of aan

dat geheel voldoet aan uw wensen. Feit is dat uw badkamer

buitenkant. Verwarmd, verlicht, rond, rechthoekig of daar

een ruimte moet zijn die uitnodigt tot een bezoek. De juiste

tussenin. De keuze in spiegels en spiegelkasten is enorm.

vormen van uw meubel dragen daar aan bij.

Uw Sanitairspecialist kan u helpen de juiste keuze te maken.

Recht en rond

Twee in een
Samen in de badkamer is gezelliger dan alleen. Gelukkig zijn

Rechte en strakke meubels stralen een zekere functionaliteit

er vele mogelijkheden om samen in de badkamer terecht te

uit. Rond toont ruim en vriendelijk, en is veiliger voor kleine

kunnen. Zo is het wachten op elkaar verleden tijd. Denk bijvoor

badkamergebruikers. Wat modern is - recht of rond - verschilt

beeld aan combinaties van twee wastafels, geïntegreerd in één

in de tijd. Overweeg ook eens andere criteria dan wat toevallig

meubel en voorzien van alle gemakken: spiegels, verlichting,

‘in’ is: welke vorm past het best bij de ruimte, bij de rest van

opbergmogelijkheden en nog veel meer. Vormgegeven
combinaties die een functionele rust uitstralen.

Laufen Case
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Mooi uitgelicht
Verlichting is er in vele varianten. Je kunt zelfs de verlichting
in de spiegel integreren. Ook zijn er spiegels met ingebouwde
verwarming zodat deze niet beslaan.

Emco (XXXX)
Emco (XXXX)

Emco Liaison

Detremmerie No Limit 50

Detremmerie No Limit 50

En verlichte en verwarmde
spiegel is een aangename
aanvulling in de badkamer

Sphinx 420
Villeroy & Boch My View
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Spiegels
vergroten de ruimte
Naast het cosmetische gebruik van spiegels in de badkamer
zorgen spiegels voor een optisch ruimtelijk effect. Voor het
effect van een ‘grotere’ badkamer wordt de spiegel op de
smalste wand geplaatst.

Emco Select

Emco Asis

Sphinx 345
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De wereld als inspiratiebron
Al eeuwenlang bestaan er uitgebreide
douche- en badrituelen waarbij verzorging
én ontspanning centraal staan. Badtradities
die in luxe spa’s en thermen nog steeds
in gebruik zijn. Maar genieten van deze
rituelen kan ook gewoon thuis. Veel merken
hebben inspirerende productlijnen, waarmee
u van uw eigen badkamer een sfeervolle
homespa maakt.

Vileroy & Boch La Diva - tegels

Verrijk
uw
badkamer

Villeroy & Boch La Belle
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De traditionele Hammam thuis beleven?

Hammanritueel

Vul het bad met goed heet water. Voeg enkele druppels eucalyp

De Hammam vindt zijn oorsprong in Turkse badhuizen, zoals

tusolie aan het badwater toe, zodat de ruimte zich vult met geurige

die van Istanbul. Het Hammamritueel is een van de oudste

stoom. Verwarm badjas en handdoeken voor op de verwarming en

reinigingstradities en heeft een spirituele en sociale functie.

zorg voor een ontspannen sfeer door wierook of geurkaarsen te

Het zuivert lichaam en geest, zodat de mens van top tot

branden. Tip voor na het bad: neem een kop verfrissende muntthee.

teen verzorgd wordt en tot rust komt.
Hansgrohe Axor Montreux

Emco Classic

De Horizontal ShowerATT van
Dornbracht maakt voor het eerst een
douchebeleving in liggende houding
mogelijk. Drie voorgeprogrammeerde
choreografieën zorgen naar wens voor
een balancerende (BALANCING), opwekkende (ENERGIZING) of ontspannende
(DE-STRESSING) werking.

Emco Classic

Bijzondere
metamorfose

Hansgrohe Axor Montreux

Met geometrische tegels
of Marokkaans stukwerk
krijgt de badkamer een
mediterrane uitstraling.
Dornbracht Horizontal Shower ATT
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Villeroy & Boch My Nature (bad), L’Aura (kraan)

Aromatherapie
In veel culturen worden essentiële oliën gebruikt.
Vooral vanwege de aromatische en geneeskrachtige
werking van deze zuivere oliën uit allerlei planten
en bloemen. Niet voor niets wordt er gesproken van
‘aromatherapie’. Een ontspannende oliemassage
is heerlijk voor een goede nachtrust. Tip: giet wat
lichaamswarme olie in de handpalmen en masseer
met ronddraaiende bewegingen voorhoofd, slapen,
hals en nek.

Ultiem
verwen
gevoel

Hansgrohe (Axor Starck Organic)

De ingrediënten van essentiële
oliën en hun werking:
-	
citroen zet aan tot
helder denken;
- 
dennengeur geeft lucht en
verdiept de ademhaling;
- eucalyptus helpt bij
concentratieproblemen;
- 
jasmijn maakt optimistisch
en prikkelt de fantasie;
- kamille en lavendel
zijn rustgevend;
- rozemarijn werkt
vitaliserend
en opwekkend;
- 
rozenhout helpt
bij depressiviteit,
vermoeidheid en
stijve spieren.
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Emco LED scheer- en kosmetikaspiegel

Emco Single interiors
Cleopatra Luxusline

83

badwijzer

van water tot wellness

Wereldculturen

Burgbad Bel

Badrituelen komen al sinds de oudheid in allerlei
culturen voor. Denk hierbij aan de Romeinse
thermen of aan de Temescal, de zweethut van
de Maya’s. Vaak is het baden ook een sociale
gebeurtenis. In een Japanse Sentoo wisselen
badgasten na het baden onder het genot van
een kopje groene thee de laatste nieuwtjes uit,
of spelen een potje Shogi. Ook zou het baden
een geneeskrachtige werking hebben. Uiteraard
door de hygiëne, maar tevens door de verbeterde
bloedsomloop en de afvoer van giftige stoffen.
Daarnaast bevatten badwater en modder
krachtige en rijke mineralen. Laat de hectiek
van alledag achter u en komt volledig tot rust
in een serene sfeer.

Sereen en
intens
Geesa Haiku

Hansgrohe Axor Massaud

Geesa Haiku
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Bette BetteStarlet

85

DE WERELD ALS INSPIRATIEBRON

Hansgrohe Axor Bouroullec

Hansgrohe Axor Starck

Novellini Sense Dual

Ontspannen
spa
beleving

Voetbeleving

De werking van een voetbad
blijft niet beperkt tot de
voeten. Zij ontwikkelt zich
in het gehele organisme.
Een gevoel dat geleidelijk
aan door het gehele lichaam
stroomt. Het FOOT BATHATT van
Dornbracht verenigt diverse
soorten stralen, comfortfuncties en voorgeprogrammeerde
scenario’s waarvan de werking
die op het moment van de
toepassing optreedt ook nog
lang daarna merkbaar blijft.

Dornbracht Foot Bath ATT

Hansgrohe Axor Starck
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Kranen

Villeroy & Boch La Fleur

Grohe Grandera

Doordacht
design
De kraan, simpel, doeltreffend en
in essentie altijd het zelfde maar
toch altijd anders. Misschien
is het wel daarom, dat de kraan
zo tot de verbeelding spreekt
bij ontwerpers.

Dornbracht Gentle
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Villeroy & Boch L’Aura
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Oog voor detail
Van de soberste uitvoering tot de meest
fantastische ontwerpen: kranenland is het
exclusieve domein voor doordacht design.

Water inspireert
De tijd dat we zinken emmers bij de
dorpspomp kwamen vullen, lijkt ver
achter ons. Toch is er in principe niet
veel veranderd. Water wordt nog steeds
opgepompt en wordt via het waterleidingnet bij u thuis afgeleverd en stopt
voor de dichtgedraaide kraan. U hoeft
de kraan alleen nog maar te openen en
een prachtig straaltje stort zich - al dan
niet verwarmd door bijvoorbeeld ketel of
boiler - ongeduldig uit over uw handen.

Schitterende techniek
Kranen zijn meestal gemaakt van (ver
chroomd) messing: duurzaam en bijna zo
schitterend als water zelf. Het keramische
binnenwerk is nagenoeg onverslijtbaar
en uiterst prettig in de bediening. Met een
kwartslag draait u de kraan, al dan niet
trapsgewijs, geheel open of dicht.

In of op?
Er zijn opbouwkranen en inbouwkranen.
De opbouwkraan is traditioneel in
Nederland. Hierbij wordt de kraan aan
de buitenzijde van de wand op de water
leidingen gemonteerd. De inbouwkraan

Grohe Allure Brilliant

wordt in de wand weggewerkt waardoor
alleen de knoppen zichtbaar blijven.

Eengreepsmengkranen

Dit vormt een mooi afgewerkt geheel.

Warm en koud water mengt u bij de
eengreepsmengkraan met één hand.

Continu comfortabel

De warm- en koudwaterverhouding is

Met een thermostaatkraan stelt u de

gemakkelijker te sturen. Dit bespaart tijd

watertoevoer in op de door u gewenste

en water. Houdt u van details, dan zit

temperatuur. Voortaan komt het water

u goed: er zijn eengreepsmodellen in

precies op de juiste temperatuur de

veel verschillende uitvoeringen, die zich

kraan of douchekop uit: temperatuur

vooral door hun uiterlijke vorm van elkaar

schommelingen behoren tot het verle

onderscheiden. Om het geheel te com

den. Niet alleen prettig, maar ook wel zo

pleteren bieden een aantal fabrikanten

veilig. Zeker als u (kleine) kinderen heeft.

ook bijpassende accessoires.

Hansgrohe Axor Carlton

Villeroy & Boch Cult
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Volop keuze
in vorm, materiaal
en zelfs in kleur
Hansgrohe Axor Urquiola

Grohe Allure Brilliant

Dornbracht Tara

Villeroy & Boch La Fleur exclusive

Hansgrohe Metris

Dornbracht Supernova

Grohe Eurocube

Dornbracht Gentle
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Grohe Grandera

Dornbracht MEM
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Keuzevrijheid
Omdat verschillende fabrikanten van wastafels,
baden en kranen rekening houden met normen,
zoals op het gebied van maatvoering, bent u vrij
in uw keuze voor een geheel eigen combinatie.
Hierdoor kunt u uw kraankeuze geheel naar eigen
wens kunt invullen en aanpassen aan de overige
inrichting van uw badkamer.

Dornbracht eMote

Grohe Essence

Traditie

Makkelijk + hygiënisch

Douche- en badmengkranen

Water inspireert. In hun uiterlijke ver

Voor een elektronisch bediende kraan

Fraai uitgevoerde douche- en badmeng

schijningsvorm zijn waterkranen uiterst

hoeft u zelfs die kwartslag niet meer te

kranen maken uw douche of bad hele

divers. U kiest voor één materiaalsoort

maken. Een elektronisch oog registreert

maal compleet. Door het grote aanbod

of voor een combinatie van bijvoorbeeld

de aanwezigheid van uw handen onder

kunt u de vorm van kraan en bad geheel

chroom en messing. U integreert de

of in de nabijheid van de kraan en de

op elkaar afstemmen: strak, rond, uitge

kraan in uw bad of wastafel of u kiest

watertoevoer gaat open. Bent u klaar

voerd in chroom of in een combinatie van

Nostalgie

voor een vrijstaande badmengkraan.

met wassen en verwijdert u uw handen,

meerdere materialen en voorzien van een

Kruisgrepen of hendels met witte

U kunt ook kiezen voor nostalgische

dan gaat de kraan weer dicht. Een

Villeroy & Boch Just

binnenwerk waar u praktisch gezien nooit

porseleinen elementen met teksten als

ontwerpen uit vervlogen tijden. De ouder elektronisch bediende kraan bespaart

meer naar om hoeft te kijken. Kies voor

‘warm’ en ‘koud’, zijn afgeleid van klas

wets ogende kraanknoppen, met vier

bovendien (warm) water en bevordert

opbouw of inbouw. Verschil is dat bij een

sieke voorbeelden. Deze kranen koppelen

spaken en ronde marmeren inlegjes, met

de hygiëne.

inbouwkraan alle techniek aan het oog

nostalgische charme aan functionele

‘hot’ en ‘cold’ erop. Maar schijn bedriegt,

onttrokken wordt, zodat de aandacht

elementen.

want het binnenwerk van deze kranen is

geheel op de knop is gericht. Dat staat

uiterst modern en betrouwbaar.

bijzonder chique.
Hansgrohe Axor Montreux
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De juiste
combinatie
Gemak in combinatie
met schoonheid
Dornbracht Supernova
Villeroy & Boch Source flow

Soms is de enige functie van de badmengkraan het vullen van
het bad. Andere situaties vereisen een kraan die voor zowel bad
als douche gebruikt kan worden. Bad/douchemengkranen zijn
de gemakkelijkste keuze voor douchen in bad en worden in
of op de muur geplaatst. Badrandcombinaties worden op de
badrand of betegelde omranding gemonteerd. Geïntegreerde
badvullers worden gemonteerd in het bad en dienen als bad
vul-, overloop- en afvoercombinatie. De vrijstaande badmeng
kranen zijn gecreëerd voor gebruik bij vrijstaande baden.
De leidingen zijn in dezelfde stijl en afwerking als de kraan.
Veel modellen zijn verkrijgbaar met bijpassende handdouche.
Dornbracht Mem

Geberit badafvoer met toevoerfunctie

Villeroy & Boch L’Aura
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Hansgrohe PuraVida

Grohe Grohtherm Cube
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Toiletten

Laufen Pro S

Villeroy & Boch Aveo

Opvallend
zitcomfort

Sphinx 335
Sphinx 365

Sphinx 345
Villeroy & Boch Joyce

Ontwerpers besteden niet alleen
veel aandacht aan uiterlijke
kenmerken van keramisch sanitair,
maar ook aan hun ergonomische
eigenschappen.

Sphinx 420
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De standaard
Doeltreffende noviteiten vinden hun weg
naar de consument als vanzelf. Dat was
zo met de thermostaatkraan en ook met de
voorzetwandsystemen. Een zwevend toilet
is inmiddels de terechte norm bij het
inrichten van nieuwe bad- en toiletruimtes.

Grohe Skate Cosmopolitan

Grohe Arena Cosmopolitan

Geberit Sigma10

Sphinx 335

Geberit Sigma 80 (touch-free spoelen)

Noviteiten

met de keuze voor waterbesparing.

modellen, in combinatie met een bad,

Op het gebied van toiletten zijn een

Een zwevend toilet is inmiddels de

een wastafel en soms een bidet. Eenheid

aantal in het oog springende noviteiten

terechte norm bij het inrichten van

in de stijl van badkamer brengt rust en ba

geïntroduceerd. Slimme en doeltreffende

nieuwe bad- en toiletruimtes.

lans in de samenstelling van de inrichting.

vondsten, waardoor deze al snel tot

Het traditionele duoblok of de closet

de standaarduitrusting van elke toilet

Traditie herzien

combinatie is een samenstelling van

en/of badkamer zijn gaan behoren.

Een combinatie van traditie, design en

spoelreservoir en closetpot en leverbaar

Zoals wandclosets in combinatie met

gemak heeft geleid tot geheel geïnte

in vele modellen.

voorzetwanden en/of compleet geïnte

greerde voorzetunits. Het reservoir is

greerde units. Of de Rimfree toiletten van

opgenomen in het gehele ontwerp en

Een in het oog springend detail

Sphinx zonder spoelrand, voor optimale

levert een hoogwaardig design wat

Let ook op de keuze van de wc bedienings

hygiëne en eenvoudig onderhoud.

gemakkelijk geplaatst kan worden

plaat. Deze is er in vele varianten, maar

zonder ingewikkelde verbouwingen.

steeds voorzien van waterbesparende

Water achter de wand

techniek. Hij kan zijn uitgevoerd in glad

De techniek verdwijnt achter de wand.

Traditioneel samen

chroom, roestvaststaal of kunststof of zelfs

Alleen de bedieningsknop blijft in het

Toiletten maken doorgaans onderdeel

leer. Het is de final touch van het toilet.

zicht. Altijd een tweeknopsbediening

uit van op elkaar afgestemde serie

Geberit Monolith
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Soft close
Geen dichtvallende toiletzitting meer! Door het demping
mechanisme sluit de zitting langzaam en landt geruisloos op
het toilet. Zittingen die gemakkelijk verwijderd kunnen worden
zijn ideaal voor hygiënisch schoonmaken. Nieuw zijn de ultra
vlakke soft close toiletzittingen SlimSeats van Villeroy & Boch.
Pagette V.I.P. New

Villeroy & Boch Joyce
Pressalit Scandinavia PLUS

Villeroy & Boch Subway
Pressalit AutoClose®

AutoClose; stille luxe
De vraag of de toiletzitting omhoog of omlaag moet bestaat
al een eeuwigheid. De intelligente toiletzitting met AutoClose®
van Pressalit heeft een ingebouwde sensor welke registreert of
er iemand aanwezig is of niet en sluit automatisch na gebruik.
Uiteraard is de zitting voorzien van een gedempte sluiting.

Villeroy & Boch Subway 2.0 met SlimSeat
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De toiletruimte krijgt steeds
meer aandacht
Slimme en mooie oplossingen worden bedacht voor
fonteintjes, toiletten en accessoires. Mooie
hoekwasbakjes of zelfs asymmetrische oplossingen
om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk
te benutten.
Het urinoir

Een ongekend fris gevoel

Deze spaarzame aanvulling in het toilet

Speciaal voor mensen die extra veel aan

en de badkamer wordt steeds geliefder.

dacht aan persoonlijke hygiëne besteden

In plaats van de gebruikelijk hoeveelheid

is de douche-wc een uitkomst. Dit biedt

van 6-9 liter water per spoeling verbruikt

unieke frisheid en zorgt voor een onge

een urinoir slechts 2 liter kostbaar water.

ëvenaard schoon gevoel. En dat dankzij

Urinoirs worden altijd aan de wand

schoon water op lichaamstemperatuur.

gehangen of ingebouwd in een installatie

Water is namelijk zachter, hygiënischer en

voor de wand.

reinigt beter dan toiletpapier. Het enige
dat u hoeft te doen is lekker te gaan zitten
en op een knop te drukken. De douchearm doet daarna geheel automatisch
en nauwkeurig het reinigende werk.

Geberit Duofresh

Geurvrij
Met Geberit Duofresh wordt de lucht
direct uit het closet weggenomen en
gereinigd via een actief koolstoffilter dat
Villeroy & Boch Sentique

zich achter de bedieningsplaat bevindt.
Geurtjes hebben hierdoor geen kans de

De douche-wc; een nieuwe
dimensie van frisheid in
badkamers

Meer bidet

ruimte binnen te dringen. Een toiletblok

Het bidet is - zeker in Nederland - nog

houder onder de spoelrand van uw toilet

geen gemeengoed. Maar het bidet wint

is ook niet meer nodig. De geïntrigeerde

wel aan populariteit. Waarom? Omdat

toiletblokhouder van Geberit is verbor

het product steeds fraaier en functioneler

gen achter de bedieningsplaat van het

verpakt wordt. En omdat het een toppunt

inbouwreservoir van uw wandtoilet.

van hygiëne en gemak vormt. In een

Zo heeft u met iedere spoeling een

werkelijk complete badkamer mag

heerlijk fris toilet! Een heel prettig

het bidet daarom niet ontbreken.

idee, vindt u niet?

Villeroy & Boch ViClean

Geberit AquaClean Sela
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Rimfree

Er is zoveel mogelijk
op toiletgebied

Met de Sphinx Rimfree wandclosets zonder spoelrand van de
series Sphinx 300 en Sphinx 345 zet Sphinx de nieuwe stan
daard op het gebied van hygiëne en onderhoudsgemak. De
nieuwe waterverdeler, ontworpen volgens een unieke techniek,
leidt het spoelwater in het closet gelijkmatig naar rechts, naar
links en direct in de sifon. Door het ontbreken van een spoel
rand is het toilet gemakkelijker te reinigen en te onderhouden.

Villeroy & Boch Pure Stone

Villeroy & Boch Memento

Emco

Handicare

Het comfort van veiligheid
Speciaal voor mensen die wat extra steun nodig hebben bij het
gebruik van het toilet zijn er oplossingen beschikbaar zoals een
opklapbare toiletbeugel.

Sphinx 345
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KIDS ONLY
Leuk én praktisch: een badkamer
speciaal voor de kinderen. Met een
paar eenvoudige tips & trucs tovert
u de tweede badkamer om in een
kleurrijk én veilig kinderparadijs.

Villeroy & Boch Joyce

In de kinderbadkamer gaat veiligheid natuurlijk voor alles.
Plaats daarom een thermostaatkraan en zet medicijnen en
beautyproducten buiten bereik. Plak badstickers op glazen
douchedeuren, dat voorkomt onaangename botsingen.

Fleurig
Florakids is een compleet en fleurig badkamerconcept van
Laufen speciaal voor kinderen. De losse onderdelen zijn
ook prima in de gezamenlijke badkamer te gebruiken. Zoals
spiegels in de vorm van een rups of bloem. Hang deze dan wel
lager op zodat ook de allerkleinsten er goed in kunnen kijken.
Verder hebben wastafel en planchet veilige, afgeronde vormen.
De wc-bril is kleiner van formaat en heeft handige handvatten
aan de zijkant.

Villeroy & Boch Joyce

Laufen Florakids
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Pressalit Football

Hansgrohe Raindance Froggy

Sphinx Keramag 4bambini

Vrolijk & veilig

douche is heerlijk voor de kleintjes; er

Even zwaaien naar de eend en het water

Kinderen houden van kleur, dus zorg

staat niemand bibberend op zijn beurt

stroomt uit de snavel. Van de kikker

voor een kleurrijke kinderbadkamer.

te wachten.

douche van Hansgrohe wordt elk kind

Schilder muren in een opvallende tint

blij. Hiermee maakt u de badkamer in

en hang een vrolijk douchegordijn op.

Kwek en kwak

een handomdraai gezellig voor het hele

Speel met kleurrijke accessoires, zoals

De serie 4bambini van Sphinx Keramag

gezin. De Raindance Froggy handdouche

een badeend, stoeltje of badmat. Met

bevat kindvriendelijk sanitair in leven

is voorzien van een siliconen kikker

een spiegel, plankje en handdoekhaakje

dige kleuren. De speelse kinderkraan is

gezichtje met kraaloogjes. De kikker

op de juiste hoogte voelen kinderen zich

verkrijgbaar met handbediening of met

voelt zacht aan en is makkelijk

helemaal thuis. En een royale dubbele

hygiënische, automatische bediening.

verwijderbaar.

Laufen Florakids
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Eco chic
Bewust leven en stijlvol baden: dat gaat
tegenwoordig prima samen. De nieuwste techno
logieën zorgen voor een efficiënt energie- en
water
verbruik. Er zijn prachtige badmeubels van
duurzaam hout en badhanddoeken van organisch
katoen. Eco Chic is het milieubewust denken
en toch genieten van luxe en comfort.

Grohe Rainshower Icon

Slim & stijlvol
Combineer de wastafel en het toilet,
hierdoor telt elke druppel voor twee.
Het gebruikte water van de wastafel
wordt opgeslagen in het toiletreservoir,
waardoor 25 procent minder water
wordt verbruikt. Zo zijn er veel slimme,
nieuwe technieken die het waterverbruik
aanzienlijk verminderen en dat met even
veel stijl en comfort. Zoals ingebouwde
doorstroombegrenzers in douchekoppen
en kranen. Er zijn ook douches met een
pauzefunctie en toiletten die standaard
per spoeling minder water verbruiken.
Het toilet kent al de duoknop voor
een grote of een kleine spoeling. Maar
ook handig is een urinoir waarvoor per
spoeling slechts twee liter water nodig is.
Wie bewust wil leven en toch uitgebreid
in bad wil, doet dat in de Bette One Relax.
Deze eenpersoons badkuip bevat een
vlak rugprofiel, waardoor voor een vol
bad veel minder water nodig is.

Bette One Relax

Eco-vriendelijke
badkamers met stijl
Laufen HiJet WC
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Hansgrohe Raindance select E120 (EcoSmart)

Tips voor een
duurzame
badkamer
1. 	Maak gebruik van een grijswater-
systeem, waarmee douche- of
wastafelwater wordt hergebruikt
voor het toilet.

2.	Plaats een waterbesparende

douchekop. Door nieuwe technolo
gieën biedt deze evenveel comfort.

3.	Grohe biedt waterbesparende
mousseurs voor op kranen. Deze
geven tegendruk waardoor er
minder water wordt doorgelaten.

Luchtig doucheplezier

4. Een thermostaatkraan gebruikt

De AirPower-technologie van Hansgrohe

Minder CO²-uitstoot dus én lagere

verlaagt het water- en energieverbruik en

kosten, met evenveel luxe. Ook met de

minder warm water dan een

verhoogt het doucheplezier. Deze unieke

CoolStart technologie van Hansgrohe

normale douchekraan.

technologie vermengt per liter water

wordt minder energie verbruikt. In de

namelijk drie liter lucht. Het resultaat:

middenpositie van de greep stroomt

5. Profiteer van de techniek van een

de druppels zijn volumineuzer, lichter

uitsluitend koud water. Terwijl bij stan

warmtewisselaar en hergebruik

en zachter.

daard wastafelmengkranen de greep

de restwarmte van afvalwater.

EcoSmart gaat nog een stapje verder.

in de middenpositie direct de geiser of

Een uitgekiende doorstroombegrenzer

heetwatervoorziening activeren, is dit bij

en speciale straalopeningen regelen de

CoolStart wastafelmengkranen niet het

waterhoeveelheid onafhankelijk van de

geval. Pas als de hendel naar links wordt

waterdruk. Kranen en douches die met

bewogen, wordt er heet water bijgemengd.

EcoSmart-technologie zijn uitgerust,

U bepaalt hoe hoog de temperatuur

verbruiken tot maar liefst zestig

moet zijn. Het draaien van de greep

procent minder water dan normaal.

naar rechts is geblokkeerd.

Hansgrohe Metris
(EcoSmart en CoolStart)

Hansgrohe Focus (EcoSmart en CoolStart)
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Emco Loft

Accessoires

Emco System 2

The finishing
touch

Geesa Haiku

De badkamer is ingericht. Wastafel, bad,
douche, toilet en meubilair zijn geheel
naar wens geplaatst. Nu nog de details.
Misschien wel het leukste wat er is,
want accessoires maken het pas echt af.

Emco LED scheer- en kosmetikaspiegel
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Schoonheid van
het organiseren
Accessoires zijn de finishing touch van
de badkamer. Van puur functioneel tot puur
decoratief: uw Sanitairspecialist biedt
u steeds weer iets nieuws.

Emco Liaison

Emco System 2

Stap voor stap
De basis van de badkamer is gelegd. Alle
elementen hebben na zorgvuldig wikken
en wegen de ideale plek gekregen. Nu
is het tijd voor de aankleding. Mooie en
misschien wel spannende accenten in uw
badkamer worden gelegd met de acces
soires. Door de ruime keuze aan stijlen en
sferen kunt u stap voor stap de badkamer
finishen tot in de kleinste details.

Trendy of tijdloos
Accessoires zijn er in vele verschillende

Geesa Modern Art

vormen, materialen en kleuren. Tijdloos
zijn vooral hun functies. Toiletrolhouders,

Accessoires zijn vooral heel handig,

roestvrij staal of een combinatie van

handdoekhaken en toiletborstels komen

bijvoorbeeld om de beperkte ruimte zo

twee metalen als chroom en messing.

altijd terug in de badkamerlook. Maar

efficiënt mogelijk te benutten. Op die

Het resultaat, zeker wanneer gegoten

hun uiterlijke verschijning verschilt per

manier wordt de badkamer, door toe

in een bijzondere vorm, is oogstrelend.

merk en serie. In het verleden werd de

voeging van de juist gekozen accessoires,

vorm vaak bepaald door functionaliteit,

eerder groter dan kleiner gemaakt.

De dispenser
Mooi, maar ook handig. Een regelrechte

nu is vorm op zich bepalend.

Oogstrelend

concurrent van het aloude zeepbakje:

Enkele opvallende accessoires, door

de dispenser. Deze wordt geleverd in

Voor de badkamer worden steeds meer

kleur en/of vorm, kunnen uw badkamer

vele stijlen en varianten. Een dispenser is

en vaker nieuwe producten ontwikkeld.

een eigenzinnig karakter geven. Laat uw

buitengewoon hygiënisch en praktisch.

Accessoires blijven daarbij niet achter.

oog eens vallen op een combinatie van

Het is dan ook een welkome aanvulling

Soms borduren zij voort op bestaande

twee verschillende materialen in één

in iedere badkamer.

ideeën, soms geheel origineel.

product: hout en metaal, glas en

De vrije ruimte

Emco Asis
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Uitgebreide series
Voor elke stijl badkamer is een complete serie
accessoires te vinden. Zo wordt uw badkamer
één geheel tot in het kleinste detail.

Geesa Wynk

Emco Eposa

Villeroy & Boch L’Aura

Emco Eposa

Emco Mundo

Emco Liaison
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Emco Liaison

Geesa Haiku

Emco Mundo

Villeroy & Boch Cult

Emco Asio

Geesa Haiku
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De juiste accessoires
maken uw badkamer
compleet

Geesa Nemox

Emco Liaison

Emco Loft

Geesa Wynk

Emco Loft

Geesa Wynk

Emco Liaison

Emco Polo

124

Emco Eposa
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Jaga Pinch

Vasco Niva Soft

Badkamer
radiatoren
warm
aanbevolen

Een warm welkom in de badkamer.
Geen koude ruimte, waar u pas ontdooit
als u onder de douche staat.
Integendeel, de verwarming staat
aan en zelfs uw handdoek is
al voorverwarmd.

Vasco Alu-Zen
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Warm aanbevolen
Direct voor en na het douchen of baden, kunt
u al genieten van het pure comfort van een
heerlijk verwarmde en comfortabele badkamer.

Vasco Malva

Dat is handig

Onopvallend aanwezig

De radiatoren van vandaag de dag zijn niet alleen uiterst

Radiatoren zijn verkrijgbaar in veel denkbare vormen, maten

functioneel, ze mogen ook gezien worden! Hun fraaie vorm

en kleuren. Chroom en roestvast staal zijn de populaire afwerk

draagt bij aan de totale uitstraling van uw badkamer. De tech

materialen. Radiatoren passen doorgaans moeiteloos tussen

niek ‘achter’ uw verwarming is geheel uit het zicht geïnstalleerd. de overige onderdelen van uw badkamer. Vaak wordt ook
Bijzonder: de afzonderlijke elementen zorgen samen voor een

gekozen voor vloerverwarming in combinatie met design

relatief groot oppervlak voor afgifte van warmte. Ze dienen

radiatoren in de badkamer. Het resultaat is een zeer behaaglijke

niet alleen als verwarming voor de ruimte, maar maken ook

en aangename warmte. Erg subtiel zijn de minimalistische en

uw handdoeken en kleding lekker warm. Dat is comfortabel

vlakke designradiatoren. Onopvallend zijn ze in elke badkamer

en tegelijkertijd makkelijk.

in te passen, modern of klassiek.

Jaga Tetra
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Ingetogen of opvallend
Subtiel in de hoek of helemaal weggewerkt. De verwarming in
de badkamer hoeft niet op te vallen. De accessoires van de serie
Beams van Vasco zijn verkrijgbaar in allerlei vormen, in neutrale
kleuren. In combinatie met het robuust volume van de balken
ontstaat keer op keer een spannend contrast.

Altijd een droge
en warme
handdoek

Jaga Geo

Jaga Sani Ronda

Vasco Niva Soft

Vasco Bryce
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Vasco Beams
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Een oplossing
voor iedere badkamer

Een ruimte om elke
dag weer volop
van te genieten!

Of u nu een gloednieuwe badkamer wilt
aanschaffen of uw huidige badkamer gaat
verbouwen: het wordt hoe dan ook een
aardige klus. Er zijn een aantal zaken
waar u rekening mee moet houden: hoe groot
is de ruimte, wat wilt u erin kwijt en
natuurlijk: is daar budget voor? Zet zelf
alles op een rij en ga langs bij uw sanitair
specialist voor een persoonlijk advies.

Keuzes maken
Waar wilt u uw nieuwe badkamer mee
uitrusten? De basiseisen zijn een douche
en een wastafel. Heeft u wat meer ruimte,
dan kunt u er een apart ligbad in kwijt.
Populair is een dubbele wastafel. Houd
er rekening mee dat deze meer ruimte in
beslag neemt, maar in combinatie met
een mooi badmeubel creëert u wel weer
meer opbergruimte. Heeft u wel de ruim
te? Maak er een complete homespa van,
met bubbelbad of stoomcabine, of zelfs
een kleine sauna. Alles is mogelijk!

Technische snufjes

Villeroy & Boch Aveo new generation

Sta goed stil bij de techniek: waar is de
aan- en afvoer van water? Wilt u vloer
verwarming en/of designradiatoren?
Denk bij verlichting aan de sfeer die u
wilt creëren en aan de functionaliteit.
Ventilatie is noodzakelijk, kunt u een
raampje openzetten of heeft u een
ventilatiesysteem nodig? Er zijn echter
vele mogelijkheden om technische
voorzieningen aan te passen. Dit kan
bijvoorbeeld door gebruik te maken van
inbouwsystemen of verlaagde (systeem)
plafonds. Zo kunt u van bijna iedere
ruimte wel een badkamer maken.
wilt plaatsen. Houdt ook rekening

Samen werkt u uw plannen tot in

Tekenen maar...

met rare hoekjes of schuine wanden en

detail uit. U kunt natuurlijk ook voor een

Daarna wordt het schuiven in de ruimte.

plafonds. Een wastafel onder een schuin

volledig ontwerpadvies bij uw specialist

Handig hierbij is een schaaltekening op

dak vormt al snel een probleem maar

terecht. Daarna volgt een concreet

ruitjespapier te maken. Vergeet niet de

het voeteneind van het ligbad minder.

ontwerp en een offerte. U beslist of u

deuren en ramen, inclusief de ruimte die

akkoord gaat met de offerte en of dat

zij nodig hebben om open en dicht te

Advies en uitvoering

u extra werkzaamheden wilt laten

kunnen. Heeft de verwarming al een vas

Wat u zelf kunt invullen, vult u zelf in.

uitvoeren. Na de realisatie kunt u

te plek, teken die dan ook in. Vervolgens

Met uw voorlopige ontwerp en resterende binnenstappen in de badkamer

maakt u losse plaatjes van de verschillen

vragen kunt u naar uw Sanitairspecialist.

die geheel is ingericht naar uw

de sanitairproducten die u in de ruimte

Zij kunnen u deskundig adviseren.

persoonlijke wensen.

Hansgrohe Axor Starck Organic
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De compacte badkamer
Handige
tips!

De gemiddelde Nederlandse badkamer heeft
beperkte afmetingen. Gelukkig zijn steeds
meer badkamerlijnen afgestemd op de
kleiner behuisde consument.

1. 	Maak

Een kleine badkamer en toch optimaal genieten? Er zijn veel

collages van badkamer

-B
 admeubilair met afgeronde vormen heeft een

plaatjes uit tijdschriften. Zo weet

mogelijkheden om bad en douche te combineren. Zoals een

u van tevoren welke stijl u (en uw

bad met een handige afscheidingswand voor op de badrand

-S
 anitair is er vaak ook in ondiepere afmetingen.

partner) het meeste aanspreekt.

en antislip voor in het bad.

-E
 r zijn spiegelkasten met vleugeldeuren die naar

2. Isoleer

boven openslaan.

het bad, dan blijft

het water langer warm en bespaart

Kleine tips, groots effect
-H
 alfhoog opgetrokken wanden verbreden optisch
de ruimte en vormen een praktische afzetruimte.

u energie.

3. Online

minder massieve uitstraling.

-S
 piegelende oppervlaktes, zoals hoogglans fronten,
spiegels en spiegelkasten, geven een gevoel van ruimte.
- Denk aan een korter, maar hoger zitbad.

-B
 evestig toilet en meubels zwevend aan de wand,

badkamerplanner

daarmee blijft de vloer vrij en oogt de ruimte groter.

Ontwerp via de websites van o.a.
Laufen en Villeroy & Boch uw
badkamer. U arrangeert en com
bineert naar hartelust totdat uw
droombadkamer perfect is. U kunt
uw badkamerplanning desgewenst
opslaan en meenemen naar uw
Sanitairspecialist.

4.	Kies

voor grote tegels.

Waarom? Muren met grote tegels
hebben minder voegen, wat ervoor
zorgt dat de badkamer groter lijkt.
Bovendien is het gemakkelijker
schoonmaken.

5.	S topcontacten. Denk aan een
stopcontact in een hoog badkamer
meubel. Dan kunnen de elektische
tandenborstels en scheerapparaat

Villeroy & Boch Bella Vita Nova

Villeroy & Boch Subway 2.0

uit het zicht worden opgeladen.

Villeroy & Boch Architectura MetalRim (douchevloer)
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SANITAIR - TEGELS - VERWARMING - STAAL

Arnold Lammering B.V.
Höltersweg 81
7556 BS Hengelo
T 074 - 250 54 32
F 074 - 250 31 46
Het is het meest praktisch als u telefonisch een
afspraak maakt voor een showroombezoek.
Eventueel kan dit ook via receptie@lammering.nl
info@lammering.nl
www.lammering.nl

Grohe Euphoria
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uw droombadkamer wordt werkelijkheid

