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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. Daarom werkt uw installateur 

nauw samen met Arnold Lammering. In onze 
showroom van meer dan 1200 vierkante meter 
staat een groot aantal opstellingen van actuele 
badkamers. Hier kunt u zien, nee, ervaren wat 
de mogelijkheden zijn. 
Kiezen uit een reeks standaard oplossingen 
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.

Welkom in onze showroom!
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www.vasco.eu

Samenwerking
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 onze showroom!
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In onze showroom wordt u van harte 
welkom geheten door een van onze 
adviseurs. Wilt u een kopje koffie? Samen 
nemen we uw wensen door en kijken 
we wat technisch mogelijk is. We maken 
een eerste ontwerp. Dat gebeurt in 2D en 
3D, zodat inzichtelijk wordt waar we het 
precies over hebben.
Arnold Lammering neemt alle tijd voor 
u. Een nieuwe badkamer is immers een 
belangrijke aankoop, waarmee een flinke 
investering gepaard gaat. Wij willen dat u 
jarenlang plezier heeft van uw keuze. 

Wat zijn  
uw wensen?
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De mogelijkheden op het gebied van 
douchevloeren en -systemen zijn enorm. 
In onze showroom kunt u alle laatste 
ontwikkelingen bekijken.
Uw doucheruimte wordt bijzonder fraai 
wanneer u kiest voor een draindouchegoot 
van Easydrain. De vloertegels lopen door 
in de douche en kunnen zelfs in de goot 
worden geïntegreerd.
Wenst u de meest hygiënische oplossing 
en het grootste schoonmaakcomfort? 
Kies dan voor een Quaryl of plaatstalen 
douchevloer. Deze worden niet 
onderbroken door voegen. Met de 
bijzondere kleuren brengt u prachtige 
nuances aan in het ontwerp van uw 
tegelvloer. De Quaryl douchebak van 
Villeroy & Boch staat bovendien garant 
voor een ongekend strakke aansluiting op 
de omliggende tegels.

Wellness
Steeds meer consumenten willen 
graag een ‘wellnessgevoel’ ervaren. 
Dit is mogelijk met fraaie en betaalbare 
opbouwoplossingen met grote 
douchekoppen. Ook met inbouwkranen 
bereikt u zo’n effect. Deze geven uw 
badkamer bovendien een zeer luxe 
uitstraling. Laat u zich hierbij goed 
informeren over de benodigde CW-klasse 
van uw warmwatervoorziening. Zo kunt 
u genieten van een heerlijke, weldadige 
douche.

Douchevloeren 
en -systemen
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www.cleopatra.nl

 C leopatra bruist 
            van de energie!

Baden & Whirlpools

Modulair Stoom

Stoomdouches

Douchesystemen

Onaangename geurtjes verleden tijd!
Geberit DuoFresh

Het innovatieve Geberit DuoFresh systeem zorgt er 
voor dat onaangename geurtjes direct vanuit de toiletpot 
worden weggenomen. Met één druk op de knop wordt 
het energiebesparende geurzuiveringsonderdeel 
ingeschakeld. Er is een ruime keuze in bedieningsplaten, 
wit en zwart kunststof of de glaskleuren wit, zwart en 
umbra (donkerbruin). g www.geberit.nl

Na de eerste inventarisatie van uw wensen 
leiden we u rond in onze showroom. 
Zestig complete badkamers en dertig losse 
opstellingen tonen de vele mogelijkheden. 
Modern of klassiek, strak of natuurlijk, 
uitbundig of minimalistisch; voor iedere 
smaak, voor iedere voorkeur hebben wij 
passend sanitair. 

Specifieke 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 specifieke wensen. 
Als u al uw benodigde sanitair heeft uitgezocht, 
geven we alvast een prijsindicatie. Is dit niet 
wat u in gedachten had? Dan kunt u uw keuze 
gewoon nog aanpassen. Vaak blijkt overigens 
veel meer mogelijk dan gedacht en kunt u wat 
luxer uitpakken qua accessoires. 

Ervaar de mogelijkheden!

6



Ervaar de mogelijkheden!
Toiletoplossingen
Toiletoplossingen hebben de afgelopen 
jaren een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt op het gebied van hygiëne 
en onderhoudsgemak. De eeuwig storende 
toiletrand is verleden tijd. Bijzondere 
spoeltechnieken als de tornado flush van 
Toto zorgen voor een ronduit spectaculaire 
reiniging van uw toilet.

DirectFlush
Ook DirectFlush van Villeroy & Boch is 
hiervan een uitstekend voorbeeld. Door de 
open spoelrand is dit wandcloset bijzonder 
snel en eenvoudig te reinigen. Het 
herkenbare design van Villeroy & Boch is 
uiterst stijlvol. Met een waterverbruik van 
slechts 3 tot 4,5 liter is DirectFlush ook nog 
eens zeer duurzaam. 

Douchewc
Een douchewc die er uitziet als een 
gewoon toilet; de AquaClean Sela van 
Geberit overtuigt door zijn strakke 
design. Deze reinigt uw onderlichaam 
met een lichaamswarme, tedere en 
luchtige douchestraal. De intensiteit 
kan in vijf standen worden ingesteld en 
de oscillerende douche zorgt voor een 
bijzonder weldadig effect. 
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Nadat u uw wensen kenbaar heeft 
gemaakt, gaan uw installateur en Arnold 
Lammering voor u aan het werk. Wij 
stellen een offerte op en uw installateur 
bespreekt deze met u. Hij toetst ook 
de technische haalbaarheid. Zijn er 
bijvoorbeeld extra waterleidingen nodig? 
Zo nodig leidt dit tot een aanpassing. 
Onze offerte wordt altijd vergezeld van 
een 2D- en 3D-ontwerp.
Vanzelfsprekend mag u gerust een of 
meerdere nachtjes over ons aanbod 
slapen. Is de offerte voor u wat aan de 
hoge kant? Kom dan gerust nog eens 
terug naar onze showroom en vraag onze 
adviseur om een alternatief. En andersom 
geldt: als u nog financiële ruimte over 
heeft, kunt u vragen naar wat luxere 
mogelijkheden. Is de offerte naar wens, 
dan maakt uw installateur een afspraak 
voor de levering en installatie. 

Tegels
Een tegelvloer en tegelwanden vormen 
de basis van uw badkamer. Ze zijn zeer 
bepalend voor de look en feel. Daarom is 
het uiterst belangrijk dat deze uw wensen 
en smaak weergeven. 
Ons assortiment bestaat uit tegels van 
vooraanstaande fabrikanten. Kwaliteit en 
uitstraling zijn hierdoor gegarandeerd. 
Daarnaast hebben ze vele praktische 
eigenschappen, zoals antislip, slijtvastheid 
en groot onderhoudsgemak.
Er zijn vele verrassende oplossingen 
mogelijk. Nieuwe wand- en 
vloerafwerkingen als Beton-Ciré zijn 
uiterst vernieuwend. Een zeer verrassende 
uitstraling bereikt u met naadloze 
wanden en vloeren. Met innovatieve 
glazuurtechnieken kunnen natuursteen- en 
houtstructuren natuurgetrouw worden 
nagebootst.
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No Limit 40

No Limit 45

No Limit 50
 Stel zelf uw meubel samen in de 
 No Limit studio :
 1) Kies uw wastafel
 2) Kies uw onderbouwkast
 3) Kies uw spiegel of spiegelkast
 4) Kies uw kolomkast

adv. JS FEB - 2013.indd   1 26/02/2013   9:54:57

Wij gaan 
voor u aan 
het werk

Badmeubelen en 
wastafels
Badmeubelen hebben een praktische 
functie, opbergen, maar geven uw 
badkamer ook de gewenste uitstraling. 
De variatie in materialen en stijlen is zeer 
groot.
In onze showroom ervaart u dat er vele 
mogelijkheden zijn om een badmeubel 
een persoonlijk en exclusief tintje mee 
te geven. Dat kan bijvoorbeeld met het 
programma No Limit van Detremmerie of 
de concept wall van Burgbad. 
Houdt u van minimalistisch? Kies 
dan voor een van onze fraaie, losse 
opbouwkommen. Deze zijn zelfs op een op 
maat gemaakte onderbouw naar uw eigen 
ontwerp te realiseren!
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WAAR NATUUR EN TECHNIEK SAMENSMELTEN TOT ÉÉN...

... ontstaat het beste mooiste en sterkste materiaal dat door Villeroy & Boch 
ooit is ontwikkeld; Quaryl®. Een materiaal waarvoor we uitsluitend loepzui-
vere kwartskristallen selecteren. Wat onze vormgevers onbeperkte artistieke 
vrijheid geeft om met Quaryl® prijswinnende baden en/of douchebakken te 
ontwerpen.

Precies datgene wat u mag verwachten van een stukje volmaakte natuur.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM/QUARYL

ERVAAR DESIGN IN HAAR 
PUURSTE VORM

Uw droombadkamer

Wie veel waarde hecht 
aan comfort, niet weg 
wil glijden, langdurig 
in dezelfde houding wil 
blijven zitten zonder de 
neiging te hebben deze te 
veranderen, is bij ons aan 
het juiste adres.

Groot, klein, dik, dun, 
smal, breed of een 
combinatie hiervan: wij 
garanderen u een bad te 
kunnen leveren dat hele-
maal afgestemd is op uw 
lichaam en wensen!

Wie zich echt wil laten 
overtuigen, kan al onze 
producten bekijken in 
de showroom van Arnold 
Lammering.

Wilt u ‘gewoon in bad gaan’ 
of wilt u echt genieten?

www.leaubain.nl
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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 op tijd is afgerond. 
Ook na de installatie staan Arnold Lammering en uw 
installateur voor u klaar. Onze garantievoorwaarden zijn 
onovertroffen en in geval van een defect kunt u altijd bij 
ons terecht voor goede service of nieuwe onderdelen. Zo 
kunt u jarenlang genieten van uw droombadkamer.

Uw droombadkamer

Ligbaden
De keuze voor een ligbad is een zeer 
persoonlijke. Als klant heeft u specifieke 
wensen en voorkeuren, maar ook elk 
lichaam is anders. Daarom is het belangrijk 
dat u zich goed laat informeren door onze 
adviseurs. 

Voegloos
Al uw wensen op het gebied van 
vormgeving en comfort worden vervuld 
met een bad van Quaryl. Dit door Villeroy 
& Boch ontwikkelde materiaal bestaat 
uit fijn kwartszand en acryl. Tijdens de 
productie wordt het in één keer in de vorm 
gegoten, met unieke designmogelijkheden 
als resultaat. Quaryl is uitermate geschikt 
om tegels strak en bijna voegloos te laten 
aansluiten.

Whirlpool
Vrijwel ieder ligbad kan op maat worden 
voorzien van whirlpooltechniek. Hiervoor 
werkt Arnold Lammering samen met 
een deskundige systeembouwer. Door 
fraaie vultechnieken zit de uitloop van een 
badkraan niet meer in de weg.
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Arnold Lammering B.V.
Höltersweg 81
7556 BS  Hengelo

Tel.: 074 - 250 54 32
Fax: 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


