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Verwarmen
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Tegels

Alles over de
nieuwste tegels.

Bij Bad&Body doen we meer
dan badkamers ontwerpen en
installeren. Wij willen u ook
graag inspireren. Daarom
krijgt u van ons dit magazine
kado. Een magazine vol
inspiratie, trends en
badkamernieuwtjes.
Informatie & inspiratie
U wilt zich natuurlijk breed oriënteren, want een badkamer is een grote aankoop. Maar dat begint dus met
inspiratie: weet u al welke stijl u het meeste ligt?
En heeft u een goed beeld van wat er allemaal mogelijk
is? De sanitairwereld is volop in ontwikkeling, en het zal
u verbazen hoeveel keuzemogelijkheden we
u bieden – van sunshowers tot inloopbaden en van
geïntegreerde beeldschermen tot verwarmde spiegels.
Van harte welkom
De Bad&Body-ondernemers zijn allemaal zelfstandig
ondernemers, die gekend zijn in hun regio. Kiezen
voor Bad&Body is dus een keuze voor de ‘winkel om
de hoek’, met alle voordelen van een grote keten. Een
breed assortiment tegen eerlijke prijzen, maar wel
dichtbij en met een hoog serviceniveau. U bent van
harte welkom!
Colofon
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Redactie en interviews:
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Stap voor stap

6
Daniëlle

Onze badkamers

Wij bouwen uw
badkamer volgens
een strak plan.

Onze best lopende
badkamers in het
zonnetje gezet.

Onze ontwerpster
vertelt.

18

Voor alle leeftijden
Iedereen de badkamer
die past bij je leeftijd.

6

Onze ontwerpster Daniëlle

30

Onze ontwerpster Daniëlle Meijer over haar
inspiratie en de trends van nu en morgen.
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De & van Bad&Body

18

Voor alle leeftijden

32

22

Nederland leeft al jaren met het water en dat is iets
om zuinig op te zijn.

Ferry Verheij & eigen beelden leveranciers
24

34
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Stap voor stap

Bij Bad&Body volgen we een duidelijk plan.

Kleine ruimte, maximaal comfort

Emilio haalt het maximale uit een kleine ruimte.
38

Tegelwijsheid

De tegeltrends op een rijtje.
40
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Bad&Body-badkamers

Onze meest verkochte badkamers.

Wishful bathing

Hotelbadkamers om van te dromen.
68

Zo zit je er warmpjes bij

De verwarming die je kiest, heeft meer invloed op je
badkamer dan je misschien beseft.
70

Strak met een eigen draai

Maarten en Nadine hebben de badkamer compleet
vernieuwd toen de kinderen het huis uitgingen.

De trends voor het kleinste kamertje.
46

Bad&Body-badkamers deel 2
Onze meest verkochte badkamers.

Kraantrekkelijk
Grote boodschap

Voor je body: Janzen

De heerlijke verwenproducten van Janzen zijn er niet
alleen voor je badkamer, maar ook voor jezelf.

De nieuwste kranen.

We doen het samen

Samen met de Bad&Body-vakman naar een
passende badkamer.

Een beetje rust en ontspanning
Elisa en Olivier over hun badkamer.

Voor elke fase in het leven andere oplossingen.

Water zit in onze natuur

Wij houden van gezellig

De badkamer van Marleen en Joost.

Dit zijn de zekerheden die u bij ons mag verwachten.

Fotografie:
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Marleen en Joost
vertellen over hun
badkamer.

De nieuwe trends
in wastafel-, baden douchekranen.

Qiss reclame en resultaat

Disclaimer
Hoewel dit magazine met de grootste zorg is samengesteld, kunnen
aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Alle prijzen van de
getoonde producten zijn onder voorbehoud. We hebben alles gedaan
wat redelijkerwijs kan worden verwacht om de rechthebbenden van
de gebruikte beelden te achterhalen. Meent u toch aanspraak te
kunnen maken op een van de beelden, dan verzoeken wij u contact
met ons op te nemen.

Gezellig

Kraantrends

Productie en ontwerp:

Qiss reclame en resultaat

Inhoud

30

72

& Zo kan het ook

Badkamertrends en kleuren.

Bad&Body
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Onze ontwerpster
Daniëlle Meijer
over nieuwe
trends voor de
badkamer.

Wij houden van

Creatieve
Oplossingen

Als ontwerpster gaat Daniëlle Meijer voor Bad&Body
op zoek naar de nieuwste badkamertrends. Daarbij
laat ze zich inspireren door reizen, mode, de natuur,
foodtrends en de laatste ontwikkelingen op het gebied van materialen en techniek. “We zijn niet bang
voor uitgesproken stijlen.”

“A

Meer durven
“Alle beelden die ik onderweg tegenkom, ook
van websites van hotels en restaurants van
over de hele wereld, verzamel ik. Internet is
sowieso een bron van inspiratie, denk bijvoorbeeld aan Pinterest en Instagram of blogs en
vlogs waar je bij mensen thuis kunt binnenkijken. Als ik alle informatie verzameld heb, ga
ik knippen en plakken en maak ik trendcollages of digitale moodboards op de computer.
Uit dit trendoverzicht maken we met een klein
team een selectie van wat
Golvende tegel
we kunnen gebruiken voor
Over opvallen gesproken.
onze badkamers.
Deze tegelwand met
Bij Bad&Body houden we
golvend patroon is een
echte eyecatcher in
van creatieve oplossinde badkamer.
gen. We zijn niet bang om
uitgesproken stijlen neer te
zetten en moedigen het aan
om meer met de badkamer
te durven. De badkamers
van Bad&Body stralen lef
uit, ze mogen opvallen.”

lles om mij heen kan een inspiratie zijn
voor het interieur van een badkamer
van Bad&Body; van kleuren, natuur en voedsel
tot mode. Eigenlijk ben ik altijd bezig met mijn
werk. Ik reis veel en bezoek de grote interieurbeurzen, onder andere in Milaan, op die manier
blijf ik up-to-date van de nieuwste trends op
het gebied van badkamers. Als ontwerpster
voor Bad&Body denk ik onder andere na over
de kleuren, materialen en technieken die we
gebruiken in de badkamer.”
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Natuurlijk
hout en steen

De combinatie van natuurlijk hout en steen
werkt heel mooi. Het
zorgt voor een stoer
en warm effect.

Bad&Body
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Mooizaique

Ton sur ton
Toon in toon kleuren vullen elkaar aan en geven zo
een gevoel van eenheid. Je kiest een basiskleur, zoals
blauw of groen en combineert die vervolgens met
lichtere tinten. Helemaal van nu: maak het af met
accenten van goud en groen.

Tegels in de vorm van
mozaïeken, van glas of
kiezel, of heel kleurrijk
zorgen voor een
bijzonder effect.

1

Zwart blijft mooi

Net hout

Waan je op een tropisch
eiland met een badkamervloer of wand van
keramiek met een houtlook. Bijvoorbeeld met
een structuur van
houten planken.

2

De trend van zwarte
kranen, toiletten en
accessoires blijkt nog
steeds actueel.

“Z

wart blijft onverminderd een trend, het
maakt iedere badkamer stoerder en
geeft de ruimte meer pit. Vooral matzwarte
kranen, douchesets en accessoires zijn op dit
moment erg in trek. Maar voor wie al durft:
donkerbruin wordt het nieuwe zwart, vooral
mooi in de mix met marmeren structuren.
houteffecten en koperkleurige accessoires,
veel glans en spiegels.
Elegante hotelchique badkamers zijn sowieso
steeds meer in opkomst. Dit zie je terug
in een rijke en overdadige styling met
cihique materialen. Kranen en douchesets zijn tegenwoordig verkrijgbaar in veel verschillende kleuren:

Koper in de
badkamer
Metalen zoals koper,
rosé goud, goud en zwart
metaal maken een opmars.
Gebroken
Het geeft glans
aan de
Tegels die zijn opgebadkamer en is extra
bouwd uit stukken gestijlvol met broken
mattetegel.
tegels.
Een soort

goud, champagne, rosé en brons, om extra te
kunnen shinen. Warm koper en bronzen kleurschakeringen komen ook terug in de tegels.”
Rustig aan
“Voor wie het allemaal iets minder bling bling
mag, is er de Scandinavische stijl met poeder
pasteltinten en veel wit. Het zorgt voor rust
en overzicht, en een frisse stijlvolle badkamer.
Of ga voor een bohemian Ibiza stijl, waarmee
je de badkamer een heerlijk strandgevoel
geeft. Hierbij zie je veel rotan, landelijke
accessoires, robuuste materialen en Marokkaanse elementen terugkomen.”

“Met pastel en
veel wit zorg je
voor rust
en overzicht”
8

3

mozaiek dus.

4

Zacht en stoer

Scandinavische tinten en
duidelijke lijnen zorgen voor
rust en overzicht in de badkamer. Zachte pasteltinten
zijn populair, vaak gecombineerd met stoerdere tegels.
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Bohemian Ibiza
Robuuste materialen, rotan, landelijke
accessoires en Marokkaanse invloeden
geven de badkamer een
heerlijke beachvibe.

Bad&Body
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Landelijk rustiek
Opzetwasbakken van beton zijn heel stijlvol op een houten
badkamermeubel. Het past perfect in een landelijke, rustieke
badkamer waarin natuurtinten de boventoon voeren.
Mooi in combinatie met strak wit stucwerk.

1

Speelse patronen

Helemaal hip zijn tegels
met een visgraat of
Hongaars puntpatroon,
voor op de vloer of op de
wand. Ze maken de
badkamer speels en
vrolijk.

2
Waterafstotend behang
in de badkamer is in
opkomst; hét alternatief
voor tegels! Het geeft
een decoratief accent
aan een douchewand,
zoals deze van
London art.

“De badkamertegel mag
gezien worden.”

“D

Ruwe look Gebroken
Tegels die zijn opgeBeton ciré is in opmars: het bestaat
uit
bouwd uit stukken gegemalen kiezelstenen en zand
met
broken tegel. Een soort
mozaiek dus.
een speciale hars waardoor
je een mooi mat en ruw
stucwerk krijgt.

Tegel XXL

Het formaat van de badkamertegels, met een staallook of
marmer motieven, neemt toe:
ze vergroten de ruimtelijkheid
van de badkamer en hebben
als pluspunt dat je minder
voegen ziet.
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Het robuuste, industriële gevoel
van staal in combinatie met het
stoere van beton zorgt voor een
eigentijds beeld. Bovendien kun
je de badkamer er optisch groter
mee laten lijken.

Hang naar behang

3
4

Perfect duo

5

Bespaarwaterval
Met de waterbesparende Upfalshower
krijg je toch een krachtige waterval van
meer dan 30 liter per minuut over je
heen. En dat met een verbruik van maar
slechts 1,5 liter water per minuut.

uurzaamheid wordt steeds belangrijker,
nu we ons steeds bewuster zijn van het
milieu en de toekomst van de planeet. Zuinig
met water omgaan is belangrijker dan ooit en
daar spelen onder andere waterbesparende
douchesystemen en kranen goed op in.
Handgemaakte, gerecyclede materialen en
milieuvriendelijke technieken nemen toe. We
zien ook veel innovatieve technische snufjes, zoals toiletten met een douchereiniging,
douches die ingesteld worden op tijd, automatisch licht en spiegels met spiegelverwarming
en touchbediening.”

jouw badkamer al snel de uitstraling van een
chique 5-sterren hotel. Met minder voegen oogt de badkamer ook veel ruimer.
Voor wie een wat intiemere warme
badkamer wil: kleine houtlooktegels
of vloertegels met visgraatpatroon of
Hongaars puntpatroon zie je steeds
meer. Het straalt klasse en luxe uit
en zorgt in combinatie met houten
vloeren in de rest van het huis
voor een gevoel van rust en
eenheid.”

Tegeltrends
“Meer dan ooit is er aandacht voor tegels in
de badkamer. We zien dat creativiteit met
tegels steeds meer toeneemt. Denk aan
betontegels met structuur en terrazo tegels.
Een badkamertegel mag gezien worden! Wat
ook opvalt is de opkomst van grote tegels.
Met bijvoorbeeld XXL marmeren tegels krijgt

Bad&Body
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DIAMOND
D O U C H E A F VO E RSYST E M E N

Croma E

easydrain.nl

SQUARE

S-LINE

De allrounder voor de gezinsbadkamer

B L AC K

Zorgeloos doucheplezier voor het hele gezin met de Croma E regendouche. Dankzij
CoolContact wordt de thermostaat van de Croma E niet heet van buiten. Dit maakt samen
met de Safetystop temperatuurbegrenzing dat jong en oud kunnen genieten onder de
volle stralen van dit complete en flexibele regendouchesysteem met afgeronde hoeken.

EEN LUST VOOR HET OOG
B E K I J K O N Z E E XC LU S I E V E D E S I G N D R A I N S
Nederland
België

+31(0) 570 610 071
+32 (0)15 690 190

info@rmsanitair.nl
info@aquaware.be

Volg ons /easydrainnl

easydrain.nl

www.hansgrohe.nl

Maak direct een
afspraak met
een specialist

Duidelijke offerte zonder verrassingen.
Een duidelijke offerte is voor Bad&Body vanzelfsprekend. Géén
prijsknallers en megakortingen, wel een eerlijke prijs die we

Alle A-merken in huis.

goed onderbouwen.

Bad&Body voert alle goede en nóg betere merken. Daardoor
heeft u de breedste keus in kwaliteit, functionaliteit en prijsvoering.

Altijd een persoonlijk badkamer-

ontwerp. Iedereen heeft zijn eigen stijl, budget, wensen en
beschikbare ruimte. Daarom maakt Bad&Body het ontwerp vol

Dat is de van
Bad&Body
Een nieuwe badkamer uitzoeken betekent:
balans vinden tussen opties, budget en smaak. Die ene
lekkere tegel in dat mooie formaat. En een sfeer die
gewoon klopt. Tot slot wilt u geen gedoe: een heldere
prijs, géén onnodige troep in huis en een foutloze
montage. Dat is de & van Bad&Body
14

ledig op basis van uw voorkeuren.

en met realisatie.

Van ontwerp tot

Badkamers ontwerpen is vakwerk.

Badkamers installeren ook. Bad&Body doet beide in eigen be
heer. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze badkamers te allen
tijde garanderen.

Afspraak is afspraak! Met de

installatie van een nieuwe badkamer is veel werk gemoeid.
Daarom is het extra belangrijk dat u kunt vertrouwen op onze
afspraken over levering en montage. Zo komt u nooit voor on
aangename verrassingen te staan.
Bad&Body
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Douchewanden | Douchebakken | Douchesystemen
Wandbekledingssystemen | Alu-Spiegelkasten | Designradiatoren

ATELIER PLAN SCHUIFDEUR | Nieuwe grandeur voor uw badkamer

EXPERTS OVERTUIGD
Met veel trots en vreugde
hebben we dit jaar de
iF DESIGN AWARD in ontvangst mogen nemen van
het wereldwijde gerenommeerde Design Label.
De schuifdeur van de
Atelier Plan serie heeft
de 78-hoofdige, onafhankelijke, internationale
jury overtuigd door haar
optiek, strakke lijnen en
innovatieve technieken.
Naast de edele uitstraling
biedt de nieuwe douchecabine helderheid.

TwinSeal

Tweevoudig afgedicht, dubbel briljant

atieve
Innov
g
dichtin
glasaf houdscomfor t

der
e er on
ing
Voor m n bescherm
e

De pluspunten
+ Hoge corrosiebestendigheid

1 x reinigen per week
is voldoende

Milieuvriendelijk

HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

+ Hydrofobe eigenschappen
+ Beschermd tegen kalk en vuil
+ Verbeterde hygiëne
+ Gemakkelijke reiniging
TWINSEAL

GENIAAL

www.hsk-nl.nl

2+

“Voor ons kindje stellen
we twee eisen aan onze
badkamer. Hij moet
praktisch zijn, maar
vooral: veilig.”

Dit minimalistisch
wastafelmeubel
is nauwelijks
groter dan een
boekenplank.

Een stand-alone
douche is net
een flexibel
te plaatsen
mini-badkamer.

30+

voor alle
leeftijden

De Bad&Body-ondernemers zijn er voor iedereen:
van starters tot grote gezinnen en van jongeren tot
senioren. Bij iedere levensfase horen andere eisen
en wensen. Of u nu kiest voor optimaal ruimtegebruik of ultiem comfort, toegankelijkheid
of oplossingen voor intensief gebruik:
we denken graag met u mee.
18

“Als de wekker afgaat, is
het bij ons in huis spitsuur.
Het lijkt wel of iedereen
tegelijk wil douchen,
scheren, tandenpoetsen
en make-uppen.”

Extra energie
én een gezond
kleurtje dankzij
de sunshower.

Met design-sanitair
krijgt de badkamer
precies de uitstraling
die u zoekt.

65+

“Alledaagse dingen
willen we graag
simpel houden. Dus
kozen we voor
praktisch en
toegankelijk.”

Thermostaatkraan:
goed beveiligd
tegen grijpgrage
kinderhandjes.

18+

“Mijn eerste eigen
badkamer! Hoe maak
ik nou slim gebruik van
die beperkte ruimte?
En ook nog binnen mijn
budget?”

Een dubbele
wastafel
voorkomt een
wachtrij tijdens
spitsuur.

Deze verwarmde
spiegel beslaat
niet, óók niet als
zoonlief extra lang
onder de douche
staat.

40+

“Nu de kinderen het
huis uit zijn en hun
eigen weg hebben
gevonden, is het onze
beurt om te genieten.”

Een drempelloze
inloopdouche met
antislip – wel zo’n
veilig idee.

Dankzij een zitje
blijft douchen tot
op hogere leeftijd
genieten.

Bad&Body
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stamat.nl

Zó mooi kan
warmte zijn!

Douchewanden | Douchebakken | Douchesystemen
Wandbekledingssystemen | Alu-Spiegelkasten | Designradiatoren

RETANGO | De infrarood designradiatoren van HSK – opwindend goed

Optineel bestelbare
afstandsbedienings-set
om te voldoen aan
de Eco-design richtlijn

Duale
verwarmingstechnologie

Gezellige warmte zorgt voor een aangename sfeer om je prettig te voelen
Vlak en elegant past deze elektrische infrarood designradiator met zijn moderne

95 °C

uitstraling in elke omgeving. Hij is uitgerust met een duale verwarmingstechnologie.
Het gebied achter de handdoekhouders warmt op tot maximaal 65°C, de bovenste
helft bereikt het volledige verwarmingsvermogen tot 95°C. Deze techniek zorgt snel

65 °C
95 °C

voor een aangename en gelijkmatige warmte in de ruimte. Voor knuffelig warme
handdoeken zijn er tot twee handdoekhouders optioneel verkrijgbaar.

www.instamat.nl

65 °C

De mooiste warmte voor
Dewonen
mooiste
en warmte
werken voor wonen en werken

HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

www.hsk-nl.nl

Een frisse start

N

WATER
ZIT IN ONZE
NATUUR
Niks is zo oer-Hollands als water. Het
is overal om ons heen. Daar moeten
we zuinig mee omgaan. Dat
gaat makkelijker dan
je denkt.

22

Nederland en water, de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de
kust tot de sloten, vaarten, plassen, kanalen,
rivieren, meren en natuurlijk de Amsterdamse
grachten. Onze molens, gemalen, polders en
dijken zijn wereldberoemd. Ons land heeft
niet alleen de schoonheid te danken aan het
water, maar deels ook de rijkdom. Eeuwenlang
hebben Nederlanders het water in hun voordeel benut, maar we voeren ook al eeuwen
een strijd tegen de zee. Denk aan het wonen
op terpen, het aanleggen van dammen en
waterkeringen, met als hoogtepunt de Deltawerken. Wij Nederlanders zijn dé expert als
het gaat om watertechnologie, transport over
water en bouwen in drassig land. Logisch,
want bijna een derde van de Nederlanders
woont onder de zeespiegel.
Puur natuur
Een deel van onze mooiste natuurgebieden
bestaat uit waterwingebieden – in totaal zo’n
21.000 hectare. U fietst, wandelt of vaart er
waarschijnlijk regelmatig. Van al het water
dat daar wordt gewonnen, komt tweederde
uiteindelijk in de badkamer terecht. Daarom is
water voor Bad&Body een bron van inspiratie.
Water is ook iets om zuinig op te zijn, iets wat
we niet moeten verspillen.

“Water is
iets om
zuinig op
te zijn”

Wastafelkranen met
het CoolStart systeem
besparen op warm
water: met de greep in
de middenpositie wordt
er géén warm water
bijgemengd. Pas als u de
greep naar links beweegt,
wordt het water warm. Bij
standaard wastafelkranen
kan de greep helemaal van
links naar rechts worden
bewogen, waardoor u
vaak onbewust warm
water bijmengt.

Met lucht minder
water

Bad&Body levert
douchekoppen die
het innovatieve
EcoSmart systeem
gebruiken. Deze
douches mengen de
waterstraal met lucht.
Hierdoor is de straal
net zo comfortabel als
die van traditionele
douches, maar het
waterverbruik ligt tot
60 procent lager!

Zuinig met
water
Juist in de
badkamer valt
veel winst te
behalen als het
gaat om minder
water verspillen. Nederlanders douchen
gemiddeld 8 minuten per keer,
Je eigen waterzuivering
als we allemaal
Deze heerlijke wellnessdouche bevat een
een minuutje
eigen waterzuiveringsinstallatie, waardoor
korter douchen
het douchewater onmiddellijk wordt
gezuiverd en hergebruikt.
scheelt dat
maar liefst 27
miljoen kuub
water per jaar.
Vaker douchen dan in
Door zuinig te zijn kunnen we dus veel water
bad gaan, helpt ook al
besparen. Vandaar dat we, samen met u, niet
mee aan het besparen
alleen een praktische en mooie badkamer
van water. Vergeet
willen ontwerpen, maar ook altijd zoeken naar
ook de kraan niet
duurzame en efficiënte oplossingen, zoals
uit te doen tijdens
douchekoppen met een EcoSmart systeem,
het tandenpoetsen;
per minuut stroomt
slimme mengkranen en een douche die water
anders wel 10 liter
zuivert en hergebruikt. We zijn het aan Nederongebruikt water weg.
land verplicht om aan waterbesparing in de
badkamer mee te denken.

Bad&Body
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Persoonlijk
Altijd een persoonlijk badkamerontwerp, volledig op basis van uw
voorkeuren. En bij een dealer van
alle A-merken heeft u de breedste
keus in kwaliteit, functionaliteit
en prijsvoering.

Duidelijk
Een duidelijk offerte, zonder
verrassingen achteraf. Géén
prijsknallers en megakortingen,
wel een eerlijke prijs die we goed
onderbouwen.

Weten wat uw
badkamer kost?
Bereken het online met
onze calculator

Start direct
met berekenen!

24

Vakwerk
U gaat om tafel met een echte
vakman. Badkamers ontwerpen is
vakwerk. Badkamers installeren
ook. Bad&Body doet beide in eigen
beheer. Zo kunnen wij de kwaliteit
van onze badkamers altijd garanderen.

Samen gaan
we op zoek
naar de perfecte
badkamer
Afspraak is afspraak!
We doen er alles aan om de
installatie van uw nieuwe
badkamer zo soepel mogelijk
te laten verlopen. U kunt dus
vertrouwen op onze afspraken
over levering en montage.

Een badkamer kopen is iets heel
persoonlijks. De beschikbare
ruimte, uw smaak en uw wensen
en eisen zijn uniek. De specialisten
van Bad&Body vinden niks leuker
dan samen met u de perfecte
badkamer ontwerpen. Kijk op
badenbody.nl voor een dealer bij
u in de buurt.
Bad&Body
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7

Uw
nieuwe
badkamer

1
Ontwerpen
Iedere nieuwe badkamer begint met een
goed idee. Dat idee is gebaseerd op uw
smaak, wensen, budget en beschikbare
ruimte. Samen vertalen we dat idee naar
een gedetailleerd ontwerp.

2

STAP
VOOR
STAP

Het klinkt ingewikkeld, een
badkamer verbouwen. Maar bij
Bad&Body volgen we een
duidelijk plan. Zo werkt het:

Voorbereiden
De vervanging van uw badkamer is
een ingrijpende verbouwing. Door een
goede voorbereiding zorgen wij ervoor
dat het hele traject soepel verloopt. Om
de rest van uw woning te beschermen,
heeft Bad&Body slimme oplossingen
om de overlast te minimaliseren.

3
Leidingwerk
Een strakke en goed werkende badkamer
begint met de aanleg van alle water- en
elektriciteitsleidingen.
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Genieten
De afgelopen dagen heeft u dankzij
onze douchegarantie gelukkig gewoon
thuis kunnen douchen. Maar u heeft
intussen natuurlijk wel uitgekeken
naar uw nieuwe droombadkamer.
Dankzij de vakkennis en het oog
voor detail van de Bad&Body-installateurs kunt u jarenlang zorgeloos
genieten van uw nieuwe badkamer!

Afmonteren en opleveren
Uw nieuwe badkamer heeft nu een solide basis.
Nu gaan we afmonteren. Alles wat u zelf in onze
showroom heeft uitgezocht, krijgt nu zijn plek,
van het bad en de douche tot aan de kranen en de
stopcontacten. Tijdens het afmonteren zijn er vaak
meerdere installateurs aan het werk. Zij zetten de
puntjes op de ‘i’ en lopen tot slot de hele installatie nog
eens na. Als alles netjes is afgewerkt en vlekkeloos
werkt, leveren zij uw nieuwe badkamer op.

4

Tegelen en voegen
Daarna betegelen en
voegen we de badkamer.
Ook dit is vakwerk. Uiteraard
gebruiken de installateurs
van Bad&Body de juiste
kwaliteitsmaterialen en
gereedschappen.

6

5

Afwerkvloer aanbrengen
Een strakke, rechte vloer is de basis van uw
badkamer. Als de bestaande afwerkvloer niet voldoet, storten we een nieuwe.

Bad&Body
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Zeven
stijlconcepten:
welke past
bij jou?

Kleur en karakter

Stoer en gelukkig

Laat je inspireren door de badkamercollectie van Alterna. Met zeven
stijlen is er altijd een die perfect

Basic en poeder

bij jouw wensen aansluit. Zo helpen
we je kiezen. De badkamer of het toilet
van je dromen is nog nooit zo dichtbij
geweest. Vraag je Bad&Body adviseur
Puur en natuur

naar de mogelijkheden.

Kijk ook op ons
Pinterest kanaal

Nacht en dauw

50 tinten grijs

Zwart wit en een beetje





Meer badkamerinspiratie?
bezoek ons op Pinterest:
badbody.

Tip:

Maak het gezellig!
Warmte creeër je door
natuurlijke materialen zoals
hout en natuursteen te
combineren.

“Wij houden
van gezellig”
M

arleen: “Toen de
meisjes nog kleiner
waren gingen ze
iedere avond voor het slapen
gaan samen even in bad. Het
was een vast ritueel van hun
dag. Daarna gingen ze met
natte haartjes in hun pyjama
naar bed. Ze vinden het nog
steeds lekker om te badderen,
ook al gaan ze niet meer iedere
avond in bad. In het weekend
zitten ze soms net zo lang in
bad tot het water is afgekoeld.”
Joost: “Het plan voor de indeling
van de badkamer hebben we samen met
Bad&Body bedacht. Wij vonden het belangrijk
dat de sfeer gezellig is, daar houden we van.
De warmte hebben we gecreëerd door een
houten blad te combineren met tegels met
natuursteen motief op de wand. Ik ben ook
heel blij met de stoere uitstraling van
de waskommen. We hebben er lang over
nagedacht, maar gelukkig hebben we wel

Marleen en Joost
hebben twee dochters, Nina (6) en
Lisa (8). Het gezin
brengt veel tijd door
in de badkamer.
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dezelfde smaak.” Marleen: “Als gezin starten
en eindigen we onze dag in de badkamer,
daarom vinden we het belangrijk dat het een
fijne, comfortabele ruimte is waar je graag
wilt zijn. De badkamer is ook écht een plek om
te ontspannen, niet alleen voor de meiden,
maar ook voor onszelf. Ik kan uren in bad zitten met een boek.” Joost: “Het boeddhabeeld
hebben we ooit meegenomen van een reis die
we jaren geleden
maakten door Azië,
het komt hier nu
heel goed tot zijn
recht. Het geeft
de badkamer nog
meer sfeer.”

Originele
accessoires
zorgen voor
extra sfeer.

Een nis achter het bad om
je spullen op te bergen
geeft je badkamer een
ruimtelijk effect.

Bad&Body
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Tip:



Spelen met licht
Een goed lichtplan geeft je
badkamer extra cachet. Zoals
leds onder de badrand en
doucheverlichting.

Meer badkamerinspiratie opdoen?
Bekijk online onze
gerealiseerde badkamers

Bekijk direct
online!

“Een beetje rust
en ontspanning”

E

lisa: “We vinden het belangrijk om
onszelf goed te verzorgen, zowel innerlijk als uiterlijk. Om de maand gaan
we samen naar de sauna met spa. Voor ons
is dat het ultieme relaxen, we maken er altijd
een dagje van. Toen we dit huis kochten was
dan ook onze grootste wens een badkamer
met een spa-gevoel te creëren, waar je komt
om te ontspannen en tot rust kunt komen.”
Olivier: ”De badkamer is voor ons een van de
belangrijkste plekken in huis, dus het moest

allemaal kloppen. Samen met
Bad&Body hebben we nagedacht hoe we ruimte konden
winnen. Dat is gelukt door het
bad onder het schuine dak te
plaatsen. De grote plafonddouche geeft het gevoel alsof
je in een tropische regenbui
belandt; heerlijk verfrissend. Ik
douche iedere dag een minuut koud, dat is goed voor de
bloedsomloop en het immuunsysteem, net zoals het dompelbad in de sauna. ”
Elisa: ”De combinatie van rustiek
hout in het badkamermeubel en
steen zorgt voor een natuurlijke
uitstraling. We hebben ook wat
opvallende details aangebracht, zoals
verlichting in een nisje in de douche en
ingebouwde wandmengkranen. Die geven
optimale bewegingsvrijheid en zijn heel
makkelijk schoon te houden, wat voor mij
ook belangrijk is .”

Elisa (38) en Olivier
(39) genieten van
hun luxe badkamer
met spa-uitstraling.

De combinatie van rustiek
hout en steen zorgt voor
een natuurlijke uitstraling.
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De ingebouwde wand
mengkranen zijn makkelijk
schoon te houden.

Bad&Body
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No
Troubles
with

Een spiegelkast
doet de badkamer
groter lijken.

Tip:

E

milio: “Ik woon alleen in
een klein appartement
in de stad. Om de week
is mijn vriendin een paar dagen
hier. Om samen meer van het
huis te kunnen genieten heb
ik de badkamer recent laten
verbouwen. Omdat de ruimte
beperkt was moesten we wel
extra goed nadenken over de
indeling ervan. Gelukkig stond het team van
Bad&Body voor ons klaar met goede tips.
We kozen uiteindelijk voor een ontspannend
whirlpoolbad met een schuine hoek. Het bad
loopt smal toe bij de voeten, maar voelt toch
heel riant aan. Vroeger was ik meer iemand
voor een douche, maar nu geniet ik ervan
om eens in de zoveel tijd uitgebreid in bad te
gaan. Door voor dit slimme ontwerp te kiezen,
was er zelfs nog ruimte over voor een dubbele
wastafel, met een eigen waskom voor mij
en voor mijn vriendin. De grote spiegelkast
maakt de ruimte optisch een stuk groter en

Emilio (42) heeft een
klein appartement.
Door een slimme
indeling benut hij de
ruimte optimaal.



Kleine badkamer?
Ook bij kleine ruimtes
is heel veel mogelijk. Wij
geven graag advies over
ruimtebesparende
oplossingen.

“Kleine ruimte,
maximaal
comfort”

34

Meer badkamerinspiratie?
bezoek ons op Pinterest:
badbody.

de kast biedt genoeg plek om allebei onze
verzorgingsproducten in op te bergen. Mijn
vriendin kon als ze bij mij is wel iets meer dan
één plankje gebruiken, dat is nu perfect opgelost. Omringd door haar eigen spullen voelt zij
zich hier nu nog meer thuis. Het hout van het
badkamermeubel is doorgevoerd in de planken
in de nis achter het bad, daardoor ontstaat er
eenheid. De planken zijn ook een leuke plek
om mijn verzameling glazen zeedieren uit te
stallen, er is nog ruimte voor uitbreiding.”

Een bad met een
schuine hoek neemt
minder ruimte in.

Bad&Body
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Een compleet ingerichte

trendy badkamer
De aankoop van een badkamer is een flinke investering, niet alleen financieel maar ook qua tĳd en inspanning.
Xenz heeft een compleet assortiment badkamer producten die onderling perfect in kleur en materiaal matchen.
Zo creëert u de trendy Xenz badkamer van uw dromen.
En omdat alles vanuit onze eigen Nederlandse fabriek en magazĳn wordt geleverd, kunt u vertrouwen op één partĳ
die optimale kwaliteit en garantie biedt. Dit maakt de aankoop van een badkamer een stuk leuker en gemakkelĳker!

XENZ.NL

Groot
natuurlijk

Grote tegels in
natuurlijke
kleuren. Het was
en is nog steeds
mooi.

Groot en klein
Trendy keramische tegels met betonlook voor in de
badkamer of andere ruimtes zijn zeer maatvast, waardoor
ze met een hele smalle voeg te verwerken zijn. Door
gebruik te maken van hippe decortegels in bijpassende
kleurnuances, creëer je een tijdloze badkamer.

De tegels die je kiest bepalen voor
een groot deel de look van je
badkamer. Dus wat is wijsheid?
Bad&Body zet de trends voor
je op een rijtje.

Spannend motief

Het combineren van
dezelfde kleur tegels in
verschillende motieven
draagt bij aan een luxe
uitstraling. Door bijvoorbeeld grote tegels
op de vloer te combineren met een spannend
motief op de muur.

Kleurrijk

Terrazzo tegels zijn een
nieuwe trend, waarmee
zowel klassieke als
moderne badkamers een
exclusieve, mediterrane
uitstraling krijgen.

Terug van
weggeweest

Marrokaanse Zelige
tegels zijn kleine
kleitegels die al meer
dan 800 jaar worden
vervaardigd. Net niet
perfect en daardoor
juist zo fraai.

Metallic reliëf

In beton gegoten

Tegels met betonlook:
een industriële
uitstraling, en zeer
ruimtelijk.
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Door de 3dimensionale tegels
ontstaat er een reliëfwand.
Omdat het licht op elk moment
van de dag op een ander punt
de 3D-tegels raakt, wordt
het een wand waar je naar
blijft kijken!

Structuurbeton
Creëer een unieke blikvanger in je
badkamer met een subtiel accent in een
rustige wandtegel. Zo bereik je een
architectonisch effect en laat je jouw
creativiteit de vrije loop.

Bad&Body
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Paint it black

Matzwart is niet alleen
voorbehouden aan
kranen. De hele
doucheset is in deze
stijlvolle uitvoering
verkrijgbaar. Zoals hier
van Qisani.

Kraan met kleur
Metaslim en Metapure van Dornbracht
komen in nieuwe trendy kleuren:
lichtroze, zachtgroen, geel en grijsblauw.
Dat is weer eens iets heel anders dan
een chromen kraan!

Mix & match

Een matzwarte kraan
kun je ook heel mooi
combineren met andere
materialen. Met een
koperkleurige wastafel
bijvoorbeeld.

Gouden vondst

Goud heeft ook z’n weg
naar de badkamer gevonden. Niet alleen de kraan,
maar ook de wasbak en
zelfs de sifon krijgen
een wow-factor.

Zoveel smaken, zoveel kranen.
Chroom blijft mooi, maar maakt
steeds meer plaats voor kleur en
andere materialen.
Koper gezocht
Nog meer glans voor in de badkamer of
het toilet: ook deze koperkleurige
wastafelset tovert elke dag weer een
glimlach op je gezicht!
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Kraan
trekkelijk

Finishing touch

De Hans Grohe FinishPlus kranen zijn in vijf
nieuwe oppervlakken verkrijgbaar. Van stijlvol Brushed Bronze, tot aan trendy matzwart.

Bad&Body
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It’s hip to be square
Vlakke rechthoekige bedieningspanelen
met strakke knoppen en minimale dikte
creeëren een moderne look die rust en
overzicht uitstraalt.
Niks meer aanraken

Met deze mooie achterwand
van TECE hoef je geen
knoppen meer in te drukken
om door te spoelen. Niet
alleen heel fraai, ook nog
eens heel hygiënisch!

Ook voor het kleinste kamertje
hebben we een grote boodschap:
matwitte en matzwarte wc’s,
goud en koper. Maar ook nieuwe
vormen en oplossingen gaan het
toilet compleet veranderen.

Dit is wat je
billen willen

Reinigen met water is
hygiënischer en stimuleert
minder papierverbruik. De
ingebouwde wc-douche
van TECEone maakt de
billen blij!

Als je van
goud houdt

Omdat goud en koperkleurige kranen al bijna niet
meer weg te denken zijn
uit de badkamer, heeft
fabrikant TECE nu ook
bijpassende drukpanelen
en doucheprofielen. Zo
waan je je elke dag in een
vijfsterren hotel!

Stijlvol en hygiënisch

Met een antibacteriële
bedieningsplaat en een douchewc (geen toiletpapier maar water)
houd je het niet alleen schoon. Het
is ook nog eens heel stijlvol.
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Black is beautiful
De trend naar matte kleuren zet verder door, in badkamers, maar ook in toiletten. Daarom introduceert Qisani
nu de Alfa Comfort Rimless behalve in matwit ook in
matzwart. Zo kun je de gehele badkamer in één
complete stijl uitvoeren.

Bad&Body
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ERVAAR DE
AANGENAME
WARMTE EN HET
ZORGELOZE
COMFORT.

Vloerverwarming

Vloerverwarming biedt de meest comfortabele manier van verwarmen.
Door de gelijkmatige warmtestraling vanuit de gehele vloeroppervlakte
wordt een zeer egale warmtespreiding gecreëerd. De vloertemperatuur
zal snel een aangename waarde bereiken. Daarnaast kunt u met
vloerverwarming geld besparen op energiekosten. Of het nu gaat on
nieuwbouw of renovatie, onze verwarmingsoplossingen bieden een
zorgeloos comfort voor iedere badkamer.

Met LoooX creëer je het woonkamergevoel in de badkamer
Check de storelocator op LoooX.nl en vind een winkel bij jou in de buurt.

Inspiratie opdoen?

Bekijk onze social media
Nederland
België

+31 (0)570 610 071
+32 (0)15 690 190

info@looox.eu
info@aquaware.be

kanalen

/loooxbathrooms

Spiegelverwarming

Wenst u meer informatie dan kunt u terecht op magnumheating.nl
of belt u tijdens kantooruren 0166-609 300.

Een heerlijk bad voorzien
van whirlpoolsysteem.
Knoppen van de
inbouwkranen zijn
gemonteerd op een
wandplaat van slechts 3
mm dik.

Benieuwd naar uw
badkamerontwerp?

Maak direct
een afspraak

Wastafel is door en door
gekleurd, dus eventuele
kleine beschadigingen
worden zonder probleem
bijgewerkt.

Heerlijk
Understated design

“ De ontwerp-

oplossingen zijn
ingetogen, maar
dragen allemaal
bij aan een luxueuze uitstraling.”

Badkamer Heerlijk is in deze
opstelling verkrijgbaar voor

€ 8.590,-

Fris en compleet

De stijl van Badkamer Heerlijk
laat zich het best omschrijven
als ‘understated design’. De
fraaie ontwerpoplossingen zijn
ingetogen, maar dragen wel bij
aan een luxueuze uitstraling.
De knoppen van de inbouwkranen bijvoorbeeld, die
zijn gemonteerd op een wandplaat van slechts 3 mm
dik. Of let eens op de subtiele messing verchroomde
handdoekhaken. De details die ervoor zorgen dat een
badkamer echt áf is.

(exclusief montage en installatie)
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Speciale coating op de
douchewand tegen kalk
en vuil.
Scheerspiegel met
drie- en zevenvoudige
vergroting en highpower ledverlichting.
Douchedeur is eenvoudig
los te klikken, zodat alle
hoekjes heel snel weer
schoon zijn.

Robuust
Gebruiksvriendelijke
oplossingen

Stevig en ruim

“ IJzersterk en

gebruiksviendelijk.
Gebruiksvriendelijke
Van deze robuuste
oplossingen staan centraal
badkamer kunt u
in de mooie Bad&Body
elke dag zorgeloos
badkamer Robuust. De
genieten.”
ruime opberglade onder de
wastafel heeft bijvoorbeeld
een slimme indeling, waardoor u altijd overzicht
heeft. De wastafel en het zitje in de douche zijn van
ijzersterk composiet. En de perfecte waterkering in
de douche zorgt ervoor dat kalk en vuil geen kans
krijgen. Van de Robuust badkamer kunt u dus iedere dag zorgeloos genieten.
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Badkamer Robuust is in deze
opstelling verkrijgbaar voor

€14.750,-

(exclusief montage en installatie)

Bad&Body
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Wij voor je bad
Janzen voor
je body
De badkamer is dé ultieme plek om heerlijk te
ontspannen, daar weten we bij Bad&Body alles van.
Om de ultieme wellnesservaring compleet te maken
raden wij dan ook de producten van JANZEN aan.

J

ANZEN is, net als wij, een oer-Hollands
bedrijf met een enorme liefde voor
alles wat met wellness te maken heeft. Dus
wil jij je onderdompelen in heerlijk spa-gevoel,
dan kun je met de producten van JANZEN alle
kanten uit. Met tien verschillende parfums
tover je je badmoment om in een bezoek aan
een tropische tuin, een oosters badhuis of
de Franse Rivièra. De verschillende geurlijnen
bestaan uit producten voor lichamelijke
verzorging, uit fragrances, geurkaarsen
en roomsprays. Heerlijk voor in je nieuwe
De persoonlijke
verzorgingsproducten van
JANZEN zijn verkrijgbaar
in tien heerlijke parfums.
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Alle producten
zijn vrij van para
benen, siliconen,
dierlijke bestand
delen en niet
getest op dieren.
badkamer! De
unieke formules
en verschillende
natuurlijke
ingrediënten,
zoals Australisch
sandelhout , Indische patchouli of
Chinese jasmijn,
zorgen voor een ontspannen moment van
thuiskomen. Heb je een favoriete geur waarmee jij jezelf het liefst de hele dag omringt?
Alle producten zijn in elk parfum verkrijgbaar!
De combinatie van kennis, kwaliteit, vakmanschap, pure ingrediënten en esthetiek staat
garant voor pure moments of happiness.

Bad&Body
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De badkamer wordt pas van jou als
jij je er helemaal thuis voelt. Creëer
er je eigen gevoel van geluk.

Luxe cadeuset
Met de luxe giftsets van JANZEN ligt
het zen gevoel binnen handbereik.
Schenk je vrienden, familie of jezelf
een pure moment of happiness!

Haal het strand in huis
De Coral verzorgingslijn van
JANZEN geeft je badkamer
een echte beachvibe, die
zorgt voor het ideale vakantiegevoel thuis. Spoel de
stress van je af met de geur
van een frisse zeebries.

JANZEN maakt van
iedere plek in huis
een thuis.

Met de Roomsprays creeër je
een gevoel van
thuiskomen.
Verkrijgbaar in alle
parfums.

Spray op een koude
radiator of gedoofde
gloeilamp en bij
opwarming
geniet je van een
heerlijke geur.
Voor huid en huis
Geuren voor je huis en verzorging
voor je huid; de parfums van
JANZEN bestaan uit een complete
serie wellnessproducten. Zoals Skin:
het subtiele van de kersenbloesem
wordt in dit parfum afgewisseld
met het frisse van de lelie en
het krachtige van de tonkaboon.
Ook ruik je peer, appel,
framboos en vanille.
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BEAMS MONO-EL

BEAMS MONO-EL
ELEKTRISCH
VERWARMEN,
EEN
DUURZAAM
ALTERNATIEF

ELEKTRISCHE DESIGNRADIATOR IN ALUMINIUM

Aangezien we een groot gedeelte van onze tijd in huis
doorbrengen, heeft ons binnenklimaat een belangrijke
invloed op onze gezondheid en ons functioneren.
Een optimaal binnenklimaat zorgt voor een behaaglijk
comfortabel gevoel, geeft energie en biedt een goede
weerstand. Vasco levert hierin al decennialang haar
bijdrage en zorgt met haar producten van topkwaliteit
voor jouw ideale binnenklimaat. Met zijn snelle reactietijd
koppelt de aluminium elektrische designradiator Beams
Mono-EL alle voordelen van elektrisch verwarmingscomfort aan een strak design.
De Mono met 1 of meerdere verticale profielen is een
aanrader voor wie houdt van een minimalistische look!
De elektrische weerstand is in het profiel geïntegreerd
en de multifunctionele thermostaat zorgt ervoor dat je de
radiator volledig naar wens kan instellen.

BEAMS MONO-EL

De Beams Mono-EL is beschikbaar in het uitgebreide
Vasco-kleurenassortiment

ONTDEK VASCO DESIGNRADIATOREN IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING, VENTILATIE EN KOELING: WWW.VASCO.EU

Bereken direct
de prijs van uw
badkamer

Vitaal
Comfort en
toegankelijkheid

“ Comfortabel en

toegankelijk.
Mede dankzij de
extra ruime opzet
en het zitje in de
douche.”

Slim en praktisch

Comfort, toegankelijkheid en
een warme uitstraling. Daar
draait het om in de Bad&Body
badkamer Vitaal. Deze prachtige
badkamer is extra ruim opgezet en
biedt veel slimme en praktische
oplossingen. De wasbak heeft bijvoorbeeld geen
uitstekende delen waar u tegenaan kunt lopen. En de
ruime inloopdouche is voorzien van een zitje. Handig
als u minder mobiel bent of extra ruimte wilt voor uw
badkamerspullen.

Een toilet voorzien van
douchefunctie.
Een greeploze kast,
makkelijk schoon
te maken.
Douchebak van antislipmateriaal, zonder opstapje.

Badkamer Vitaal is in deze
opstelling verkrijgbaar voor

€11.350,-

(exclusief montage en installatie)
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Black
luxury
5-sterren hotelluxe

Stijlvol en ruimtelijk

De luxe uitstraling
Als u van de luxe van een
van een 5-sterren
5-sterrenhotel houdt, is de
hotel in je eigen
Bad&Body-badkamer Black
badkamer met een
Luxury voor u ontworpen!
ruime inloopdouche
De tegels evenaren de uitdie je weg kunt
straling van echt marmer
schuiven voor een
en de kranen in goudkleur
ruimtelijk effect.”
en de ronde designspiegels
met verdekte verlichting
maken deze badkamer extra stijlvol. Natuurlijk is
ook aan praktisch gebruik gedacht. Het badkamermeubel heeft bijvoorbeeld extra ruime opbergladen
en de inloopdouche heeft een handige schuifwand.

Tegels met marmereffect
en gouden kranen geven
een extra luxe uitstraling.
Stijlvolle ronde spiegels
met verdekte verlichting.

Badkamer Black luxury is in deze
opstelling verkrijgbaar voor

€19.955,-

Inloopdouche met
handige schuifwand.

(exclusief montage en installatie)
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Ondiepe spiegelkast
voor ruimtelijk effect.
Wandcloset is
spoelrandloos:
geen vuilophoping.
Inbouwnis voor de douche
met glad oppervlak dat
eenvoudig is af te nemen.

Strak

Praktisch en modern
“ Ondiepe spiegelkast.
Vrijwel volledig
weggewerkt in de
wand, maar met van
binnen verrassend
veel opbergruimte.”

Badkamer Strak is in deze
opstelling verkrijgbaar voor

€6.950,-

Modern en praktisch

De Bad&Body-badkamer Strak
is een praktische en moderne
badkamer die eenvoudig is schoon
te houden. De nis voor de douche
heeft bijvoorbeeld een glad
oppervlak dat eenvoudig is af te
nemen. De vloertegels in de douche zijn een maatje
groter, waardoor de badkamer ruimer lijkt. En op alle
details is gelet. Zo is de transparante douchewand
strak langs de verdiepte douchevloer geplaatst en
wordt de radiatorbuis in de wand weggewerkt.

(exclusief montage en installatie)
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Qisani Flow

Complete serie in 6 kleuren
Light Gold - 100% RVS

Copper - 100% RVS

Chroom

Zwart (mat)

RVS - 100% RVS

Gun Metal - 100% RVS

Qisani kranen vallen op door hun strakke uitstraling, maar behoren ook kwalitatief
gezien tot de top. En met de Flow kun je alle kanten op, want de complete serie is
verkrijgbaar in Chroom, Rvs, Zwart (mat), Gun Metal, Copper en Light Gold. Dus
de wastafelkraan, maar óók je badset, het douchesysteem en de toiletrolhouder.
Tip! Combineer de kraan met een Vanity wasbak in Gun Metal, Copper of Gold.

Laat je inspireren op www.dekkerzevenhuizen.nl

Een modern vrijstaand
bad voor een ruimtelijke
uitstraling.
Douchebak, kranen en
wasmeubel van zwart
staal.
Ingebouwde
wastafelkraan is
makkelijk schoon te
houden.

Vintage
Authentiek industrieel

Stoer en helemaal van nu

“ Het vrijstaande
bad is heerlijk
comfortabel en
zorgt voor een
mooi ruimtelijk
effect.”

De Bad&Body-badkamer
Vintage is robuust, stoer en
helemaal van nu door industriële effecten te combineren
met rustige natuurtinten.
Het moderne vrijstaande bad
zorgt voor een extra ruimtelijk effect en de authentieke Brick tegels op de vloer geven de ruimte extra
warmte. De kranen en douchewand zijn uitgevoerd
in dé trendkleur van nu: zwart. De wastafelkraan
is bovendien ingebouwd. Wel zo makkelijk bij het
schoonmaken.

Badkamer Vintage is in deze
opstelling verkrijgbaar voor

€11.950,-

(exclusief montage en installatie)
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Boomtoppertje

Baden onder de sterren

Deze Zuid-Afrikaanse boomhut ligt
midden in het Lion Sands wildreservaat, volledig afgezonderd van
de rest van het hotel. De badkamer
heeft een fantastisch vrij uitzicht;
wie weet staat u tijdens het douchen oog in oog met een giraf. Een
onvergetelijke ervaring.
iKingston Tree House Lion Sands,
Zuid Afrika

Op een plateau hoog boven de Boro
rivier in Botswana vindt u het Sanctuary Baines’ Camp. De badkamer in deze
safari lodge heeft het mooiste plafond
ter wereld: de Afrikaanse sterrenhemel.
Baden in de open lucht is nergens
zo mooi als hier.
Sanctuary Baines’ Camp
Botswana

Ticket to the tropics

De Serenity Villa op de Seychellen heeft een bad dat alleen met
glazen wanden is afgesloten van
het buitenzwembad. Tel daar het
uitzicht over de Indische Oceaan bij
op en u begrijpt: dit is de ultieme
tropische badervaring.
Serenity Villa , Seychellen

Wishful
bathing

Echt baden in weelde doe je in één van
deze luxeresorts. Dat is helaas niet
voor iedereen weggelegd,
maar een mens mag
wel dromen toch?
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Een bad met een geschiedenis
Deze hotelkamer in Florence is gedecoreerd
met een fresco uit de negentiende eeuw en
twee olieverfschilderijen van Gabriel van der
Leeuw. De stenen badkuip is al net zo
authentiek. Al met al een historische badbeleving om nooit te vergeten.
Il Salviatino, Florence
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Echte kunstwerken

Met een heel scala aan kleuren, vormen en formaten zijn de radiatoren
van Instamat ware kunstwerken aan
de badkamermuur. Door de strakke
afwerking zijn ze bovendien prima
schoon te houden. Toch meer praktisch ingesteld? Dan is misschien
een plint- of paneelradiator een
goede keus voor u.

ZO ZIT JE
ER ALTIJD
WARMPJES
BIJ

De verwarming die je kiest heeft meer invloed
op je badkamer dan je misschien beseft. De
juiste keuze kan ook visueel én praktisch een
mooie aanvulling zijn op je nieuwe badkamer.
Daarom besteedt Bad&Body in elk ontwerp
extra aandacht aan de verwarming; iets wat
bij sommige leveranciers nog weleens over
het hoofd wordt gezien .
Vloerverwarming
of radiatoren?
De keuze voor vloerverwarming of wandradiatoren is een heel persoonlijke, dus het is
niet te zeggen wat ‘beter’ is. De gelijkmatige
warmtestraling van vloerverwarming wordt
vaak als heel prettig ervaren. Bovendien is het
’s winters een feest voor de voeten! Maar bijvoorbeeld bij renovatie is het niet altijd wenselijk om vloerverwarming aan te brengen.
Afhankelijk van de gebruikte installatie en de
isolatie van de woning is vloerverwarming bovendien niet altijd geschikt als hoofdverwarming. In dat geval kan de keuze dus ook vallen
op alleen radiatoren. Radiatoren hebben dan
weer als voordeel dat de ruimte snel is opgewarmd. Onze klanten kiezen daarom steeds
vaker voor een combinatie van de twee technieken: het beste van twee werelden!
Watergedragen
of elektrisch?
Een watergedragen verwarmingssysteem
zit aangesloten op uw verwarmingsinstallatie. Dat is een praktische en uitstekende
oplossing. Daarnaast kunt u ook kiezen voor
elektrische vloerverwarming. Dat kan voordelen hebben: het systeem is platter, waardoor
het bij renovatie vaak makkelijker te plaatsen
is. Een ander voordeel is dat de warmte in
de badkamer makkelijker onafhankelijk van
de rest van de woning aan te passen is. Zo
kunt u het voor maximaal comfort net een
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graadje warmer stoken
in de badkamer, zonder
dat u onnodig energie verbruikt voor de
overige ruimtes. Onze
leverancier MAGNUM
heeft beide systemen
in het assortiment. Uw
Bad&Body-adviseur legt
u graag uit wat het beste past bij uw situatie.
SpiegelMooi én praktisch
verwarming
Een voordeel van een wandradiator is
en ‘knuffelmuur’
dat die kan dubbelen als een praktisch
Radiatoren en vloermeubel in de badkamer. Instamat
levert voor veel designradiatoren ook
verwarming zijn niet de
handdoekrekken op maat. Zo heeft
enige keuzemogelijkheu altijd een lekker voorverwarmden voor uw badkamer.
de handdoek bij de hand. Een slim
geïntegreerd plankje voor accessoires
Neem nu de MAGNUM
behoort ook tot de mogelijkheden.
Mat vloerverwarming
die Bad&Body in het
assortiment heeft. Die
is ook geschikt om in de
muur te verwerken voor een echte ‘knuffelmuur’. Het effect van stralingswarmte wordt
daarmee versterkt en het comfort gaat dus
nog een tandje omhoog. Een andere optie
is spiegelverwarming. Die zorgt niet alleen
voor heerlijke warmte tijdens de ochtend- of
avondroutine, maar ook voor een spiegel die
nooit beslagen is.

“Warmte
kan iets
heel cools
zijn”
Bad&Body
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Gewoon vanuit bad naar buiten
kijken zonder inkijk, dat kan
met deze moderne jaloezieën.

Tip:



Eyecatchmuur
Je krijgt al gauw
een wow-effect als je
één muur bekleedt in
een spannende tegel.

“Strak met een
eigen draai”

M

aarten:“Sinds een jaar zijn
zowel onze zoon als dochter
allebei uit huis en op kamers.
Onze eerste wens was om de badkamer te
verbouwen. We waren na al die jaren wel toe
aan een opgefriste badkamer. We hebben
alles eraan vernieuwd: niet alleen het bad en
de douche, maar ook de vloer, de muren en
de wastafels. Dat was een fikse verbouwing,
maar de mensen van Bad&Body denken goed
mee, wat veel stress scheelt.

Meer badkamerinspiratie?
bezoek ons op Pinterest:
badbody
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De knop van de kraan apart
ingebouwd, voor extra
luxe-effect.

Nadine: “We waren het er
meteen over eens dat we na
jaren als gezin gebruik te hebben
gemaakt van de badkamer, nu
toe waren aan een ruimte met
een meer luxe uitstraling. Zoals
in een mooi hotel. Dat is echt
helemaal gelukt.”
Maarten: “Luxe en strak, maar we
wilden er wel onze eigen twist
aan geven. Daarom hebben we
gekozen voor de golvende, witte
tegelmuur. De wand maakt de
ruimte heel bijzonder, het is echt
een eyecatcher en zorgt voor
een ruimtelijk gevoel. Zoiets hadden we niet
snel gedaan met twee opgroeiende kinderen,
toen was de badkamer vooral heel praktisch
en kinderproof ingericht.”
Nadine: “Voorheen stond er altijd wel iemand
op de badkamerdeur te bonken met haast. Als
we nu in de badkamer zijn voelt het alsof we
op vakantie in ons eigen huis zijn. Het is dé
plek om even helemaal tot rust te komen.

Maarten (55) en
Nadine (50) lieten
hun badkamer
verbouwen toen de
kinderen vorig jaar
uit huis gingen.
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71

Zwarte lijnen

Zo kan pastel wel

Zo kan
het ook
Kleurrijk, romantisch of pastel: alles
kan, je moet het alleen nog durven.
Wij hebben nog een paar stijl- en
techniektrends voor je bij elkaar
gezocht. Kijk voor meer tips op
badenbody.nl

Romantische match
Een rieten opbergmand, spiegels
met sierlijke rand, bloemenprintjes aan de muur en een vers
geplukt tuinboeket zorgen voor
nog meer romantiek.
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Spiegeltje, spiegeltje
De toevoeging van technische snufjes in spiegels
is een opvallende badkamertrend. Zo zijn steeds
meer spiegels uitgerust met spiegelverwarming,
ledverlichting, een i-Pod aansluiting, radio en klok.

Een douchewand met
een zwart aluminium of
stalen frame past
perfect bij een industriële badkamer. En
past in combinatie met
hout ook prima in de
landelijke badkamer.

Pastel geeft vaak een
mooi effect in combinatie met stoere donkere
kleuren.

Durf met kleur

Felle kleuren geven de
badkamer een frisse en
fleurige uitstraling. Met
een gele, groene of blauwe
badkamermuur blaas je de
ruimte nieuw leven in en
geef je de badkamer een
persoonlijke touch.

In beton gegoten

Lekker stoer en stevig, de
betonnen wastafel wint
terrein. Het merk Primabad
heeft een uitgebreide
collectie.

Hotelchique

Volg het laatste
badkamernieuws

De badkamer wordt een
steeds belangrijkere ruimte
in huis; even bijkomen van
een hectische werkdag of
een drukke dag met de
kinderen. De hotelchique
badkamer is je persoonlijke spa.

Een romantische twist
Een bad op pootjes, goudkleurige kranen
en pastelkleuren. Zo tover je de
badkamer om tot een ruimte waar
romantiek de boventoon voert.

Plantaardig
Geef de badkamer een extra groene touch
met planten. Lees op badenbody.nl welke
planten een perfecte match zijn met het
klimaat in de badkamer.

Bad&Body
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EEN RUIMTELIJK
GEVOEL

www.tece.nl

Het nieuwe doucheprofiel TECEdrainprofile is gemaakt
voor de badkamer van nu. De badkamer waarin een
ruimtelijk gevoel een belangrijke rol speelt. Voor het
creëren van een doorlopend vloeroppervlak kan het
doucheprofiel direct tegen de muur geplaatst worden.
En doordat het profiel in de breedte in te korten is, zijn
kleinere tegelstukken rondom overbodig. Hiermee zet
u een belangrijke stap naar een ruimtelijke, stijlvolle en
harmonieuze badkamer.

Bijzonder: strak tegen de muur te plaatsen
•

TECEdrainprofile is speciaal ontwikkeld als muurdrain
en kan strak tegen de muur geplaatst worden.

•

Door de technische constructie komt het doucheprofiel
altijd op de juiste manier tegen de muur te liggen.

•

Na het plaatsen van de afvoer is het doucheprofiel
nog in alle richtingen bij te stellen.

Exclusief verkrijgbaar bij Bad&Body
Laat u verrassen door de huiscollectie van Bad&Body: de Badfabriek.
De Badfabriek staat garant voor oerdegelijke kwaliteit tegen een verrassend
scherpe prijs. Kom naar één van onze Bad&Body showrooms en ervaar de
kwaliteit van ondermeer onze badmeubels, baden, kranen en tegels.

•

De mooiste oplossing, voor een aantrekkelijke prijs.

•

Alleen verkrijgbaar bij de betere sanitair specialist.

PVD-coating voor bedieningsplaat en doucheprofiel
De series TECEdrainprofile en TECEsquare zijn
verkrijgbaar in de drie nieuwe trendkleuren Gold Optic,
Red Gold en Black Chrome (gepolijst en geborsteld).
De kleuren zijn aangepast op accessoires van toonaangevende fabrikanten, zoals Hansgrohe/AXOR.

Gold Optic
Gepolijst/geborsteld

Red Gold
Gepolijst/geborsteld

Black Chrome
Gepolijst/geborsteld

Het beste advies,
overal in Nederland
De Bad&Body-dealers zijn allemaal zelfstandig ondernemers,
gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van
badkamers. Er zijn meer dan 25 Bad&Body-dealers door
heel Nederland. Dus kom snel langs en laat u inspireren!

Vind direct uw dichtstbijzijnde
Bad&Body dealer

Volg ons ook op:
@badenbody

badbody

@badenbody

Dat is de & van Bad&Body

