
Altijd up to date
De showroom die door zijn korte lijnen 

met ontwerpers altijd de nieuwste trends 

laat zien in sanitair en tegels.

Vakbekwaam
Ons verkoopteam helpt u graag uw wensen 

praktisch vorm te geven.   

Van A tot Z
De samenwerking met uw installateur zorgt 

voor een technisch duurzame realisering 

van de badkamer. 
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Een plek in huis om u op te frissen en tot uzelf te komen, 
waarbij comfort en individuele smaak een belangrijke rol 
spelen. Het lichaam mag verwend worden, maar het oog wil 
ook wat. Kiest u voor een strak design, klassiek met een 
knipoog naar vroeger, naturel of juist voor vrolijk en kleurrijk?

In onze showroom doet u ruimschoots ideeën op om 
de badkamer van uw dromen te realiseren. Er is vaak 
meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt. 

Wij doen u dan ook graag een voorstel dat recht doet 
aan uw eisen voor comfort, luxe, kwaliteit en budget.

BADKAMER

WELK
DE BADKAMER

IN DE WERELD
VAN LAMMERING

1500 
MEER 



Samen dragen uw installateur en Arnold Lammering zorg voor goede ideeën, 
een prachtig ontwerp en perfecte montage. 
Dat geldt voor de zaken die u kunt zien maar ook voor wat zich achter de muur bevindt, 
zoals leidingen, ventilatie en elektriciteit. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw badkamer. 

U kunt rekenen op een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en de beste garantievoorwaarden.
Overal wordt aan gedacht, als klant wordt u volledig ontzorgd. 
Met als resultaat: uw droombadkamer wordt werkelijkheid.

WELKOM
IN DE WERELD
VAN LAMMERING

1500 M² 
MEER DAN 80 INSPIRERENDE OPSTELLINGEN

SHOWROOM



DROOM

Een stijlvolle inbouwdouche met een
weldadige waterstraal. Een badmeubel dat niet
alleen praktisch is, maar ook een plezier voor
het oog. Een prachtige tegelvloer die doorloopt
tot in de douche. Het zijn slechts enkele
mogelijke onderdelen van uw droombadkamer.
Omdat deze uw smaken en behoeften perfect
dient te weerspiegelen, hoort het vernieuwen
van uw badkamer met de grootst mogelijke
zorg te gebeuren. 

In onze showroom van meer dan 1500 m² staat 
een groot aantal opstellingen van actuele 
badkamers.  Hier kunt u zien en ervaren wat de 
mogelijkheden zijn.

Kiezen uit een reeks standaardoplossingen
is niet nodig. Wij helpen u een badkamer te
realiseren die naadloos aansluit op úw wensen
en voorkeuren op het gebied van comfort, luxe,
kwaliteit en budget.

ONZE
SHOWROOM

DROOMBADKAMERS
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DROOM

SHOWROOM

ZIEN

   ERVAREN

Wat u niet ziet is net zo belangrijk als wat u wel 
ziet en moet uiteraard optimaal in orde zijn. 
Wij kunnen u adviseren over alles wat er voor de 
wand komt.
Uw installateur vult dat aan met alle kennis over 
hetgeen achter de wand moet, de ventilatie, 
elektriciteit en de verwarming. 

Deze combinatie maakt dat u niet alleen van mooie 
sanitair producten kunt genieten maar dat het ook 
duurzaam, veilig en vooral comfortabel werkt. 

Uw badkamer werkt dan zoals het bedoeld is! 
In samenwerking met installatiebedrijven wordt uw 
badkamer vakkundig geïnstalleerd, met garanties. 
Zo kunt u straks zorgeloos genieten van de luxe van een 
comfortabele badkamer.

AMERS

  &



Sunshower    Pieter Braaijweg 69    1114 AJ    Amsterdam Duivendrecht    0204621460    www.sunshower.nl

SUNSHOWER
HAALT AL HET GOEDE VAN BUITEN NAAR BINNEN

Zonlicht is belangrijk voor uw 

gezondheid, mits goed gedoseerd. 

Sunshower zorgt daarvoor. 

Met een juiste, lage, dosis UV-licht 

wordt het lichaam gestimuleerd 

om de zo belangrijke vitamine D 

aan te maken. 

Het resultaat? U voelt zich energieker 

en heeft een gezonde kleur. 

Het warme infraroodlicht ontspant, 

stimuleert de bloedsomloop en 

verlicht pijn. De Sunshower is speciaal 

ontworpen voor gebruik 

in natte ruimtes. 

U doucht en sunshowert tegelijkertijd.

DELUXE WHITE De Sunshower Deluxe White is een full body inbouwapparaat met zowel een UV- als infraroodfunctie.

ZONNEN
DOUCHEN&



WELLNESS

DOUCHEN
BEPAAL HOE U WILT GENIETEN...

In alle rust en ruimte douchen is de trend, maar 
ook voor de kleinere badkamer zijn er prachtige 
doucheoplossingen. Van inklapbare, glazen 
douchecabines tot ruime stoomdouchecabines 
of inloopdouches met multifunctionele 
douchepanelen. 

Met de nieuwe technieken is alles mogelijk. 
Zowel de gesloten cabines als de losse (stoom) 
douchepanelen blinken uit in veelzijdigheid. 

De formule voor meer doucheplezier is 
eigenlijk simpel: hoe breder de straal, des 
te meer kan je genieten van het douchen.
Laat u hierbij altijd wel goed informeren over
de benodigde CW-klasse van uw warmwater-
voorziening.
 
Er is tegenwoordig douchegarnituur 
verkrijgbaar met vrijwel elke soort straal; 
van een verfrissend lentebuitje tot krachtige 
massagestralen of een heuse waterval. 
Een losse handdouche maakt het douchen 
compleet.

STEAM

De Hotbath Mate inbouwhoofddouche met een cascade uitloop ziet er niet
alleen zeer luxe uit, hij geeft ook een ultieme douchesensatie. 

Met de stijlvolle Easy Drain Xs Nano kiest u voor de smalste douchegoot

Moderne douchevloeren verbinden modern design en innovatieve functionaliteit 
met unieke hygiënische voordelen: het water loopt volledig weg op de gladde, 
naadloze oppervlakken, bacteriën kunnen zich niet vastzetten en de oppervlakken 
zijn snel en eenvoudig te reinigen. 
Kies uit de drie materialen: keramiek, Quaryl® en acryl plus vele afmetingen, vormen 
en kleuren; bij Lammering vindt u precies het juiste model voor uw behoeften. 

Stoom / Douchecombinatie met Sunshower

Villeroy & Boch:  Squaro Super�at douchebak



DROOMBADKAMERS

Na de eerste inventarisatie van uw wensen leiden we u 

rond in onze showroom. Meer dan 80 opstellingen tonen 

de vele mogelijkheden.

Modern of klassiek, strak of natuurlijk, uitbundig of 

minimalistisch; voor iedere smaak, voor iedere voorkeur 

hebben wij passend sanitair.

Speci�eke wensen

Laat u zich uitgebreid informeren en adviseren door onze 

deskundige medewerker. Deze helpt u tot een totaalplaatje 

te komen dat perfect aansluit op uw speci�eke wensen.

Als u al uw benodigde sanitair heeft uitgezocht, geven we 

alvast een prijsindicatie. Is dit niet wat u in gedachten had? 

U kunt uw keuze gewoon nog aanpassen. 

ERVAAR

DE MOGELIJKHEDEN

DOUCHE



ERVAAR

DE MOGELIJKHEDEN

Past die mooie regendouche die u wilt wel bij uw

warmwatervoorziening en / of uw leidingdiameter? 

Wij hebben een testopstelling waarin de praktijk 

wordt nagebootst. 

U ziet hoe de combinatie van  uw keuze van 

hoofddouche en uw installatie presteert.  

Hierdoor komt u achteraf niet voor teleurstellingen

te staan. 

Zo nodig kunt u beslissen uw warmwatervoorziening 

aan te laten passen om zo het optimale douche-

resultaat te kunnen bereiken.

DOUCHE



TECHNIEK

INNOVATIE
EN

AQUACLEAN
DE WC WAARMEE U MET WATER WORDT GEREINIGD

DIRECT FLUSH
SPOELRANDLOOS TOILET

Bij het handen wassen, het douchen of het baden – water zorgt altijd voor een

onvergelijkbaar gevoel van frisheid en hygiëne. 

Met Geberit AquaClean ervaart u dit weldadige e�ect, telkens als u het toilet 

gebruikt. Een simpele druk op de knop en de hoogwaardige douchewc van 

Geberit reinigt uw onderlichaam met een aangename, warme waterstraal. 

Afhankelijk van het model zorgen extra verwenfuncties voor nog meer hygiëne

en welzijn. Geberit is meer dan 30 jaar intensief bezig geweest met de 

ontwikkeling van douchewc’s en zet met zijn AquaClean lijn nieuwe maatstaven

op het gebied van kwaliteit, design en comfort. 

Een spoelrandloos wandcloset van Villeroy & Boch voldoet aan de hoogste eisen qua vorm en functie.

Het doorslaggevende voordeel is gelegen in de constructie: dankzij de toegepaste innovatieve

technologie zijn er geen holle ruimtes waarin zich vuil kan afzetten en ophopen.

Een gepatenteerde spoelwaterverdeler verspreidt het water symmetrisch in de kom en garandeert

een onberispelijk spoelgedrag. Zo voldoet een spoelrandloos closet moeiteloos aan de hoogste kwaliteitseisen.



DELUXE WHITE De Sunshower Deluxe White is een full body inbouwapparaat met zowel een UV- als infraroodfunctie.

SENSORY SKY 

Dornbracht maakt met Sensory Sky van douchen een unieke 
ervaring, die alle zintuigen prikkelt. 
Verschillende regensoorten, nevel, licht en geuren vullen elkaar 
aan tot complexe choreogra�eën die geïnspireerd zijn door 

weerfenomenen en stemmingen in de natuur.

Bij de productontwikkeling stond voorop dat de technologie op de 

achtergrond zou blijven. Sensory Sky verbindt technologische 

complexiteit met een minimalistisch design. 

Het royale en platte regenpaneel beschikt over aparte douchevelden

voor hoofddouche, lichaamsdouche en regengordijn, een 

koudwater-nevelsproeier en een licht-en geurfunctie.

De bediening gaat eenvoudig en comfortabel via de nieuwe, digitale 

Smart Tools, die Dornbracht op basis van de Smart Water technologie 

heeft  ontwikkeld. Smart Water staat voor het idee om de talrijke mo-

gelijkheden en kansen van digitalisering in badkamer te benutten en 

toepassingen individueel en aangenaam te maken. 

Licht drukken en het gewenste scenario begint:

READJUST is een choreogra�e die sensibiliseert en de zintuigen 

scherp maakt. Nevel en milde regen (28°C) reduceren de dagelijkse 

overdaad aan prikkels tot een weldadig minimum.

De compositie van frisse, houtachtige veldkruiden en een zoete, 

sappige bessennoten herinnert aan de aangenaam zachte geur van 

droge bosgrond en versterkt het levendige gevoel na het douchen.

RELEASE is afgeleid van het natuurfenomeen van een intensieve 

zomerregen, dat tegelijkertijd reinigend en bevrijdend werkt. 

Dit gaat vergezeld van een verfrissende, tropisch aandoende geur 

van citrusvruchten met een aardeachtige basis. 

De wisseling van koud (18°C) en warm (35°C) water in het regen-

gordijn en het fascinerende samenspel van zomerbui 

REJOICE beschermt, omhult en stabiliseert. Het buitenste, warme 

regen-gordijn (35-38°C) groeit uit tot projectievlak voor het licht, 

waterdruppels schitteren in de kleuren van de regen-boog. 

Een bijzonderheid van Sensory Sky zijn de op de choreogra�eën 

afgestemde geuren, die geïnspireerd zijn door de verschillende 

weerfenomenen en stemmingen in de natuur. 

Ze worden gemaakt van hoogwaardige, natuurlijke, etherische oliën, 

aroma's en balsems, in samenwerking met Kemitron, een specialist 

voor spa-en wellnessgeuren.

EEN GEVOEL ALS ONDER DE BLOTE HEMEL

W W W . D O R N B R A C H T . C O M

TECHNIEK

INNOVATIE
EN

N
DE WC WAARMEE U MET WATER WORDT GEREINIGD



Badmeubelcombinatie: Detremmerie

EINDELOOS



BADMEUBELS...
EINDELOOS

COMBINEREN



Detremmerie No Limit

SOORTEN
UW MEUBEL

EYECATCHER OF RUIMTEWINNER

Detremmerie No Limit



...IN ALLE 
SOORTEN

EN MATEN

TOPKWALITEIT
HOOGWAARDIGE BADMEUBELS

Thebalux - Enjoy

Thebalux - Solid X



Sphinx 420 new kenmerkt zich door krachtige 
en toch lichte vormen, geometrische soberheid 
en natuurlijk vloeiende lijnen. 

Een serie met een eigenzinnig karakter, waarin 
minimalisme gecombineerd is met ingetogen 
extravagantie. 
Door een grote keuzevrijheid en combinatie--
mogelijkheden biedt Sphinx 420 new alle ruimte 
voor een indeling en sfeer naar individuele wens.

WWW.SPHINX.NL

Hotbath BV   |   T 070 -3994231   |   F 070 - 3989109   |   E info@hotbath.nl   |   Postbus 1164   |   2280 CD Rijswijk

WWW.HOTBATH.NL



PLANNING & ONTWERP

VAN IDEE
3D

UW BADKAMER IN BEELD

NAAR

3D
U heeft een idee over hoe uw nieuwe bad-
kamer er uit zou moeten gaan zien. 
Uw wensen maakt u tijdens uw bezoek kenbaar 
aan de showroommedewerker. 

Aan de hand van de door u aangegeven afme-
tingen en wensen ontvangen u en uw installa-
teur een duidelijke o�erte en 3D-tekening.

Zo heeft u een duidelijk beeld van het design, 

de kleuren en vooral de ruimtelijke inrichting. 

De installateur sturen wij tevens een installa-

tie / maattekening.



EENVOUD EN EFFICIËNTIE VERENIGD IN  DE ABSOLUTE ESSENTIE, BEVRIJD VAN ELKE OVERBODIGHEID

design met onovertroffen gebruiksgemak. Met 

zijn zacht afgeronde hoeken en ranke warmte-

vlak gooit hij hoge ogen in elk interieur. De Oni is 

verkrijgbaar in nagenoeg alle Vasco kleuren en 

past zo moeiteloos in elke omgeving.

ONI De tijdloze Oni combineert zuiver en sober

SANIBEL
 HUISMERK

EEN STERK MERK!

HET
ARNOLD LAMMERING

WWW.SANIBEL.DE

Huismerken hebben méér waarde
Ons huismerk Sanibel biedt u naast kwaliteit groot prijsvoordeel.
In onze showroom tonen wij u Sanibel in meerdere opstellingen.



VENTILATIE
HET BELANG VAN GOED VENTILEREN

Wij staan er niet bij stil maar iedere dag ademen wij ongeveer 
8000 tot 12000 liter lucht in en uit.  Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat er door vervuilde lucht de nodige gezondheidsproblemen kunnen 
ontstaan. Maar ook vochtige lucht is in een woning niet gewenst. 

Vochtige lucht kan zorgen voor lichamelijke klachten maar 
ook bouwkundig kunnen er problemen ontstaan.  
Zo kunnen er lelijke schimmelplekken in de woning/badkamer 
ontstaan en kan hout versneld vergaan onder invloed van vocht.  
Omdat woningen steeds beter geïsoleerd worden, moeten we 
actie ondernemen. Het is  zaak om het vocht zo snel mogelijk de 
woning/badkamer uit te krijgen. De oplossing is simpel;
goede ventilatie is een behoud voor uw gezondheid en woning. 

LITER LUCHT

GEZOND
KLIMAAT

ADEM IN...

WWW.VASCO.EU

PER DAG
  8000

U ADEMT

Vasco Ventilatie is producent van hoogwaardige ventilatiesystemen. 
Vasco ontwikkelt, produceert en levert de mechanische ventilatiebox (type C) 
maar ook ventilatiesystemen met warmteterugwinning (type D). 
Systeem C zuigt de vervuilde lucht uit de natte ruimtes zoals keuken, 
toilet en badkamer. De verse lucht wordt toegevoerd via raamroosters. 

De verse lucht circuleert door de woning en zo wordt vervuilde en vochtige 
lucht afgevoerd. Bij gebruik van systeem D wordt de opgewarmde lucht uit de 
woning hergebruikt en via een slimme warmtewisselaar ververst en ontdaan 
van restwarmte terug de woning in gebracht.

Alle Vasco ventilatiesystemen zijn te voorzien van vocht- en CO2 sensoren. 
Hiermee wordt de ventilatie in uw woning automatisch geoptimaliseerd en 
beschikt u altijd over een gezond en comfortabel binnenklimaat. 



Lammering heeft een uitgebreid assortiment wand- en vloertegels.

Ervaar in uw badkamer het gevoel van wellness en comfort of 
breng sfeer in uw woonkamer en keuken met de voordelen
van de praktische eigenschappen die tegels hebben.

Tegels voor elk bestedingspakket vindt u in de speciaal ingerichte
tegelshowroom van Armold Lammering.

Welkom in de wereld van design, inspiratie en creatie!

TEGELS

TEGELS

DE TEGELS

EEN WERELD OP ZICH

#Ker

#DESIGN

#NATUURSTEEN

VAN LAMMERING



TEGELS

DE TEGELS

#STOER#STIJLVOL
#Vintage

eramisch parket

#Mozaiek#DESIGN

TUURSTEEN

#Patchwork
#Warm

#BETONLOOK

VAN LAMMERING



VLOEREN

WOONVLOEREN
EEN RUIME COLLECTIE...

DE MOOISTE
WANDEN

DE DUURZAAMSTE

UP TO DATE
ARNOLD LAMMERING COLLECTIE

De Arnold Lammering collectie is een met zorg geselecteerde, eigentijdse 
tegelcollectie. U kunt kiezen uit een ruime voorraad van stijlen en formaten.

&



VLOEREN
DE MOOISTE

WANDEN

DE DUURZAAMSTE

&



DUURZAAM

Gebruikt u veel warm water in het hoogseizoen, 
en wilt u af van die hoge gasrekening? 

In samenwerking met S-Power heeft Arnold Lammering
de passende oplossing voor u.

Veel besparing waarover we u graag vertellen 

S-Power zonnecollectoren en vacuümbuis-systemen 
leveren héél erg veel besparing op. 
De systemen zijn uitermate geschikt voor verwarmen 
van warm water, zwembaden en vloerverwarming. 
We vertellen u graag meer.

Opbrengst gedurende het gehele jaar

Met de collector vacuumbuizen van S-Power kunt u in 
voor- en naseizoen, zelfs zonder zon, opbrengst realiseren! 
Het systeem is uitermate geschikt voor CV ondersteuning. 

Het Duitse S-Power gepattenteerde buizensysteem is zeer 
duurzaam, is hagelbestendig en heeft een levensduur van 
zelfs méér dan 25 jaar en het rendement neemt niet af! 
Wij onderbouwen alles met berekeningen en ondersteunen 
in het montagetraject.

THERMISCHE
ZONNE-ENERGIE
Onafhankelijk van stijgende energieprijzen

IN EEN GROENE
WATER   WARMTE

www.s-power.de/nl

Maak kennis met zéér hoogwaardige 

vacuümbuizen zonnecollectoren van S-Power

 Dáár krijgt u energie van!



DUURZAAM

THERMISCHE
ZONNE-ENERGIE

WERELD

&
IN EEN GROENE

WATER   WARMTE

Stiebel Eltron heeft meer dan 90 jaar ervaring met eigen 
fabricage van “all-electric” ruimte- en tapwaterverwarming 
(boilers, kachels, infra rood panelen, doorstromers etc.) en 
fabriceert sinds 40 jaar alle mogelijke typen warmtepompen 
voor woningbouw en utiliteit tot 20.000 m2.  

Onze uitgangspunten zijn: “All Electric”, hoog rendement, 
stille werking, lange levensduur en duurzaamheid. 
Stiebel Eltron heeft een zeer uitgebreid en energiezuinig 
boiler programma voor het hoogste tapwatercomfort voor 
bad, douche en keuken, en fabriceert zonneboilersystemen. 

De afgelopen jaren heeft Stiebel Eltron al veel klanten gehol-
pen minder afhankelijk te worden van fossiele brandsto�en.

In de praktijk hebben drie vormen van energiewinning zich bewezen: 

Energie uit de omgevingslucht, ontsluiting van de bodem als warmte-

leverancier en het gebruik van grondwater als warmtebron. 

Met een van deze drie basistypen kunnen huizen en woningen van 

vrijwel elke bouwstijl en omvang worden uitgerust of gerenoveerd.

Milieu-energie vrij huis

Warmtebron, aarde www.stiebel-eltron.nl







DROOMBADKAMER

De badkamer van uw dromen is 
werkelijkheid geworden.
Deze sluit perfect aan op uw wensen 
en behoeften., zowel qua stijl als in 
praktisch opzicht.

Of het nu gaat om afkitten, tegels, 
elektra of ventilatie; de montage en 
afwerking zijn perfect uitgevoerd.

Ook belangrijk: uw installateur heeft 
er zorg voor gedragen dat alles binnen 
budget en tijd is afgerond.

Zo kunt u jarenlang genieten van 
uw droombadkamer.

WERKELIJKHEID
WORDT

UW



DROOMBADKAMER

WERKELIJKHEID
WORDT



Wanneer uw badkamer of toiletruimte klaar is, kunt u beginnen 

met het toevoegen van uw persoonlijke �nishing touch. 

Badkameraccessoires zijn naast het fraaie aspect tevens in hoge 

mate belangrijk voor het dagelijkse gebruiksgemak. 

U vind een ruim assortiment in onze showroom.

ACCESSOIRES

Geesa Mirror collectie

Nemox



ACCESSOIRES

BENT U
NIETS

VERGETEN?

Nelio



B
A

DSANITAIR - TEGELS - VERWARMING - STAAL 

Arnold Lammering B.V.

Höltersweg 81

7556 BS HENGELO 

TEL. 074 - 250 54 32

info@lammering.nl

Het is het eest prakisch als u telefo isch ee
afspraak maakt voor een showroombezoek.

E e tueel ka  dit ook ia recepie@la eri g. l

WWW.LAMMERING.NL

 
/lammeringhengelo

 

Ope i gsijde  sho roo

Maa dag t/  rijdag 9.  tot 7.  uur
Do derdaga o d tot .  uur
Zaterdag .  tot 5.  uur
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