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De Sealskin duka 4200 douche geeft ultieme bewegingsvrijheid,
barrièrevrij geplaatst op de vloer, bijvoorbeeld met een douchegoot.
Sealskin heeft daarvoor de ‘Rockdrain’. Een douchgoot die veilig gebruikt
kan worden door haar dubbele afvoer en haarrooster en…. snel en gemakkelijk te reinigen, Zeker Sealskin!

De mooiste douche
de beste douchegoot
www.sealskin.nl

Droom weg

In deze uitgave

met Bad&Body
magazine
De keuze voor een badkamer is heel persoonlijk: iedereen
heeft zijn eigen stijl, eisen en wensen, budget en beschikbare
ruimte. De ondernemers van Bad&Body begrijpen dat. Bij
Bad&Body durven we te zeggen dat we écht voor iedereen
een passende badkamer kunnen ontwerpen en installeren. Dat
doen we in nauw overleg met u, op basis van heldere afspraken
en een eerlijke prijs.

50

Voor het zover is, wilt u zich natuurlijk breed oriënteren, want een
badkamer is een grote aankoop. Dat begint 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 hoe veel keuzemogelijkheden we u bieden – van
Sunshowers tot inloopbaden, en van geïntegreerde beeldschermen
tot verwarmde spiegels.

Informatie én inspiratie
In dit Bad&Body magazine vindt u informatie én inspiratie.
Onze designer Daniëlle vertelt bijvoorbeeld over haar eigen
inspiratiebronnen. En over de keuzes die ze maakt om uw
badkamer zo mooi en efficiënt mogelijk te maken. U vindt ook onze
actiebadkamers in dit magazine, en het laatste productnieuws.
Bent u nog niet zo ver, maar droomt u wel graag lekker weg? Dan
moet u zeker onze selectie van de mooiste badkamers ter wereld in
dit magazine bekijken.

Van harte welkom
Als u uw badkamerwensen concreet wilt maken, bent u van harte
welkom bij een van de Bad&Body ondernemers. Zij 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. Het beste van twee werelden: een
breed assortiment tegen eerlijke prijzen, maar wel dichtbij en met
een hoog serviceniveau. U bent van harte welkom!

Colofon

Hoofdredactie:
Bad&Body, Remko van Hesse & Ivo Metz
Redactie en interviews:
Merkvast, Hidde van den Brink & Wim Bak
Ontwerp:
Studio Verheij
Fotografie:
Ferry Verheij & eigen beelden leveranciers
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.
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Verwarming

Designer Daniëlle Meijer
over de perfecte badkamer

“De aandacht voor mooie,
comfortabele badkamers is
de laatste jaren enorm gegroeid.”

Een goede
start en relaxte
afsluiting van
je dag
Designer Daniëlle Meijer is het brein achter de badkamers van Bad&Body. Inspiratie
krijgt ze van haar vele reizen over de hele wereld, voldoening haalt ze uit het
ontwerpen van de perfecte badkamer voor iedere klant. “De badkamer wordt steeds
meer een echt woonvertrek.”
“De aandacht voor mooie, comfortabele badkamers is de laatste jaren enorm gegroeid”,
vertelt Daniëlle. “Vroeger moest het allemaal vooral functioneel zijn. Nu beseffen mensen
hoe belangrijk die ruimte is in hun dagelijkse routine. Het comfort van je badkamer kan echt
zorgen voor een goede start van je dag – of een relaxte afsluiting ervan.”
Huiselijke sfeer
De trend is dan ook dat badkamers een steeds huiselijker sfeer krijgen, ziet Daniëlle: “Meer
en meer mensen kiezen ervoor om de sfeer van hun slaapkamer door te trekken naar de
badkamer, om er echt een woonvertrek van te maken. Ik kom ook steeds vaker in woningen
waar de indeling van de eerste verdieping is omgegooid om een grotere badkamer te creëren.
Daardoor kun je thuis helemaal het wellness-gevoel ervaren.”
Spelen met licht en kleuren
Voor een prettige badkamer kijkt Daniëlle naar meer dan alleen maar wat ‘mooi’ is. “Ik heb
jarenlang bij hét grote Zweedse woonwarenhuis gewerkt”, vertelt ze. “Daar was ik altijd bezig
met de slimme inrichting van ruimtes. Zo kijk ik ook naar ieder badkamerontwerp. Hoe plaats
je alle meubels en sanitair zó dat je je efficiënt in de ruimte kunt bewegen? En hoe speel
je met licht, kleuren en patronen voor het maximale ruimtelijke effect? Dat is telkens een
nieuwe uitdaging.”
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De hele
wereld
over
Inspiratie vindt Daniëlle overal ter wereld, legt
ze uit: “Voor mijn werk ben ik de hele wereld
over geweest en dat reizen zit me in het
bloed. Ik ga er graag met een rugzak
op uit, de lokale cultuur ontdekken.
Kleuren, geuren, textuur: ik sla het
allemaal op en gebruik het in mijn
werk. Schoonheid zit ook in een
mooi opgemaakt bord eten, of
een kolonne mieren in het
oerwoud. Al die indrukken
voeden mijn creativiteit.”

DE TRENDS VOLGENS DANIËLLE
“Eerlijke materialen
zoals beton, hout en keramiek
zijn in opkomst.”
Verlichting

Eerlijke materialen

“Met goede verlichting maak je de mood in je

“We worden ons gelukkig steeds bewuster

badkamer. Dat gaat in drie stappen: een plafonniere
zet je aan zodra je de badkamer in komt. Die hoeft
echt niet fel te zijn; dit licht heb je alleen nodig om
je te oriënteren, bijvoorbeeld als je ’s nachts naar de
wc gaat. Ten tweede heb je functionele verlichting,
zoals bij je spiegel. Als laatste vul je de ruimte
met sfeerverlichting, bijvoorbeeld rond kasten of
wandpanelen. Zo geniet je optimaal van je mooie

van duurzaamheid. De wegwerpcultuur
is op z’n retour. Dat zie je ook terug in
de materialen in de badkamer. Eerlijke
materialen zoals beton, hout en keramiek
zijn in opkomst. Je ziet ook meer materialen
met een verleden, zoals gebruikte deuren.
Dat geeft een stoere, robuuste uitstraling.”

badkamer.”

Zwart & wit
“De klassieke combinatie van zwart en wit blijft
actueel. Maar daarnaast worden zwart op zwart en
wit op wit ook populairder. De uitvoering is vaak mat,
waar voorheen hoogglans populair was. Meestal gaan
die kleurcombinaties hand in hand met materialen in
metallic- of aluminiumkleur en beton. Dat levert een echte
designuitstraling op: chic maar op een stoere manier.”

Connectivity
“Ook in de badkamer is connectivity
steeds belangrijker. Een plankje boven
het bad waar een iPad oppast is al heel
gewoon. Ik gebruik ook spiegels met een
ingebouwd beeldscherm, en ligbaden met
een optie voor tv. Daar zie je aan dat de
badkamer meer en meer een woon- en
leefvertrek wordt.”
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De 5 zekerheden
van Bad&Body
Een nieuwe badkamer uitzoeken betekent: de perfecte balans
vinden tussen opties, budget en smaak. U wilt goed sanitair.
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 alsjeblieft: foutloze montage.
Logisch, vinden de Bad&Body specialisten.
Een zorgeloze verbouwing
U kiest Bad&Body omdat u hecht aan een ruime keus, kwaliteit, helderheid

“Bij Bad&Body krijgt u
een heldere en eerlijke
prijsopgave. Want hoe mooi
het ook klinkt: all-inclusive
bestaat niet. Een badkamer
is altijd maatwerk.”

1
2

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

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

en een zorgeloze verbouwing. In de Bad&Body showrooms vindt u badkamers
van romantisch tot strak. Ons advies is duidelijk en eerlijk, maar
niet opdringerig. De zelfstandige ondernemers van Bad en Body weten
welk sanitair goed is en welk nog beter. En de professionele installatie?
Die doen onze eigen mensen.
Kiest u voor Bad en Body dan kiest u voor een
zorgeloze installatie en een perfect eindresultaat.
Dat hebben we samengevat in deze
5 zekerheden.

3
4
5
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Altijd een persoonlijk
badkamer-ontwerp
Iedereen heeft zijn eigen stijl, budget, wensen en beschikbare
ruimte. Daarom maakt Bad&Body het ontwerp volledig op basis
van uw voorkeuren.

Van ontwerp
tot en met realisatie
Badkamers ontwerpen is vakwerk. Badkamers installeren ook.
Bad&Body doet beide in eigen beheer. 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 onaangename verrassingen te staan.

BB Magazine | 13

Pure moments
of happiness
Een Bad&Body badkamer is meer dan een
praktische plek in huis. Het is een plek om
genieten en even lekker tot rust te komen.
Voor het ultieme wellness-gevoel gebruikt
u natuurlijk de lekkerste scrub, foam en
showergel. Bad&Body tipt de producten van

Black 22

Orange 77

BERGAMOT & TONKA BEANS

FRESH ROSE & MANDARIN

Fris-warm, een intuïtieve mix van licht en intens.

Een lange zomerdag, onweerstaanbaar zinnenprikkelend.

Levendig bergamot met warme, zoete tonkabonen,

Bloemen, fruit en vanille... de hartstocht van jasmijn en

hete kruiden en tropische schorsen.

roos. Met een vleugje kokosnoot, bergamot, zonnige
heliotroop en sandelhout.

Janzen. Net als wij een Hollands bedrijf met
een eerlijk verhaal en een mooi product.
Hiernaast twee van onze favorieten.

De ultieme
wellness
ervaring
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Maatwerk wastafel Inclinata, Badmeubel Lavanto Celio, kranen Water Evolution Flow, wandpaneel Nuance

MAATWERK
wastafels voor de

LUXE badkamer

Een wastafel in precies het materiaal en de kleur die u zoekt. Met
exact de juiste afmetingen. Dat is maatwerk dat prachtig te combineren
is met bijvoorbeeld het massief eikenhouten badkamermeubel Celio
van Lavanto®. U kunt de maatwerkwastafel ook ‘zwevend’ ophangen.
De producten van Dekker maken elke badkamer bijzonder.

Laat u inspireren op www.dekkerzevenhuizen.nl
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Bad&Body denkt met u mee
De Bad&Body ondernemers zijn
er voor iedereen: van starters tot

Een badkamer voor iedere levensfase

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,
makkelijke toegankelijkheid of
praktische oplossingen voor

Thermostaatkraan:
goed beveiligd tegen
grijpgrage
kinderhandjes.

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

intensief gebruik: we denken
graag met u mee.

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

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

Deze verwarmde spiegel
beslaat niet, óók niet als
zoon- of dochterlief extra
lang onder de douche
staat.

Een dubbele wastafel
voorkomt een wachtrij
tijdens spitsuur.

“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.
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Dit minimalistisch
wastafelmeubel is
nauwelijks groter
dan een boekenplank.

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

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

Extra energie én
een gezond kleurtje
dankzij de sunshower.

Dankzij een zitje
blijft douchen tot
op hogere leeftijd
genieten.

“Alledaagse dingen willen we graag
simpel houden. Daarom kiezen we
voor praktisch en toegankelijk.”

BB Magazine | 19

INNOVATIES

Water zit
in onze
natuur

Een frisse start
Wastafelkranen met het CoolStart
systeem hebben een handigheidje om te
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.

Tot 60 procent minder warm
water dankzij… lucht!

Niks is zo oer-Hollands als
water. Nederlanders zijn
dé expert als het gaat om
watertechnologie, transport
over water en bouwen in een
drassig land. De Deltawerken,
de Rotterdamse haven,
Kinderdijk, de Amsterdamse
grachten: allemaal iconen die
gevormd zijn door het water.
Zelfs ons politieke model is
ooit ontstaan uit de omgang
met water: de waterschappen
waren onze eerste bestuurlijke
instituties; zij bedachten het
poldermodel.
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…en daar zijn we zuinig op
Water zit dus echt in onze natuur.
Letterlijk ook trouwens: een deel van
onze mooiste natuurgebieden bestaat uit
waterwingebieden – in totaal zo’n 21.000
hectare. Misschien fietst, wandelt of vaart
u er regelmatig. Van al het water dat
daar wordt gewonnen, komt tweederde
uiteindelijk in de badkamer terecht. Daar is
het voor Bad&Body een bron van inspiratie.
Maar ook iets om zuinig op te zijn. Daarom
ontwerpen we samen met u niet alleen een
praktische en mooie badkamer. Efficiëntie
en duurzaamheid zijn voor ons óók
vanzelfsprekend. Dat zijn we aan Nederland
verplicht.

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!

Uw eigen waterzuivering
Deze heerlijke wellnessdouche bevat
een eigen waterzuiveringsinstallatie,
waardoor het douchewater onmiddellijk
wordt gezuiverd en hergebruikt.
Dat gebeurt met een combinatie van
een microfilter en uv-licht, net zoals het
waterbedrijf uw drinkwater zuivert.
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Dealer van alle
A-merken.
Daardoor heeft
u de breedste
keus in kwaliteit,
functionaliteit
en prijsvoering.

BAD & BO DY
samen op zoek
naar de perfecte
badkamer
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.

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

Altijd een persoonlijk
badkamerontwerp,
volledig op basis van
uw voorkeuren.

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.

U gaat om de 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.
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ONTWERPEN

VOORBEREIDEN

LEIDINGWERK

Iedere nieuwe badkamer begint met een goed idee.

De vervanging van uw badkamer is een behoorlijk ingrijpende

Een strakke en goed werkende

Dat idee is gebaseerd op uw smaak, wensen, budget en

verbouwing. Onze vakmensen doen er alles aan om het hele

badkamer begint met de aanleg van alle

beschikbare ruimte. Samen vertalen we dat idee naar een

traject soepel te laten verlopen. Dat begint bij een goede

water- en elektriciteitsleidingen.

gedetailleerd ontwerp.

voorbereiding. Om de rest van uw woning te beschermen,
heeft Bad&Body slimme oplossingen om de overlast te
minimaliseren.

Uw nieuwe badkamer

S TA P V O O R S TA P

AFWERKVLOER AANBRENGEN

TEGELEN EN VOEGEN

AFMONTEREN EN OPLEVEREN

GENIETEN

Een strakke, rechte vloer is letterlijk en figuurlijk de basis

Daarna betegelen en voegen we de badkamer.

Uw nieuwe badkamer heeft nu een solide basis. De volgende stap is het

De afgelopen dagen heeft u dankzij onze douchegarantie

van uw badkamer. Als de bestaande ‘kale’ vloer – de

Ook dit is vakwerk. Uiteraard gebruiken

afmonteren. Alles wat u zelf in onze showroom heeft uitgezocht, krijgt nu zijn

gelukkig gewoon thuis kunnen douchen. Maar u heeft

afwerkvloer – niet voldoet, storten we een nieuwe.

de installateurs van Bad&Body de juiste

plek, van het bad en de douche tot aan de kranen en de stopcontacten. Tijdens

intussen natuurlijk wel uitgekeken naar uw nieuwe

kwaliteitsmaterialen en –gereedschappen.

het afmonteren en afkitten zijn er vaak meerdere installateurs aan het werk in uw

droombadkamer. Dankzij de vakkennis en het oog voor

badkamer. Zij zetten de puntjes op de ‘i’ en lopen tot slot de hele installatie nog

detail van de Bad&Body installateurs kunt u jarenlang

eens na. Als alles netjes is afgewerkt en vlekkeloos werkt, leveren zij uw nieuwe

zorgeloos genieten van uw nieuwe badkamer!

badkamer op.

26 | BB Magazine

BB Magazine | 27

SAMEN VOOR DE REGIO:
BAD & BODY EN
HELP, MIJN MAN IS KLUSSER!

Talis S
Vernieuwd design,
vertrouwd comfort

De ondernemers van Bad&Body zijn allemaal zelfstandige
ondernemers, die heel betrokken zijn bij hun klantenkring en
hun regio. Als het mensen in ‘hun’ regio even tegenzit, zijn ze
dan ook altijd bereid om mee te denken over kostenefficiënte
en goede badkameroplossingen.
We vinden het daarom extra leuk dat we onze kennis en
expertise op tv mogen delen in het RTL-programma Help,
mijn man is klusser! Een sterke samenwerking: het best bekeken
doe-het-zelf realityprogramma van de Nederlandse tv en de
meest betrokken badkamerformule van het land!

Talis S

Nieuw design voor Talis S en Talis E

Al sinds jaren zijn de Talis kranen een begrip in het assortiment van
Hansgrohe. Beide series zijn nu vernieuwd qua design en functionaliteit,
maar nog altijd even herkenbaar als de succesvolle voorgangers. Dankzij de ComfortZone is er nog meer keuze in kraanhoogte voor optimaal
gebruikscomfort. Uiteraard zijn de kranen voorzien van de EcoSmart
technologie waardoor een volle, waterbesparende straal gegarandeerd
is. Met de energiebesparende CoolStart technologie kan een 4p huishouden jaarlijks meer dan 100 Euro op de energiekosten besparen.
Interessant! Kijk voor meer informatie op pro.hansgrohe.nl/talis.
28 | BB Magazine
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Onze paradepaardjes

Met een vrijstaand bad kunt u out of te box
denken. Opeens bent u veel flexibeler bij het
ontwerpen van uw droombadkamer. Stelt u zich
voor: vanuit bad de natuur zien ontwaken…

In de Bad&Body showroom kunt u natuurlijk
allerlei showopstellingen bekijken om inspiratie
op te doen. Maar uiteindelijk is iedere badkamer
die we installeren anders: allemaal zijn ze namelijk
het product van de unieke wensen, eisen en
mogelijkheden van die ene klant. Daarom laten
we u ook graag een paar van onze paradepaardjes
zien: badkamers die we onlangs bij klanten hebben
geïnstalleerd, en waar de klant en wij erg tevreden
over zijn!

Deze grootformaat spiegel
is voorzien van verdekte
verlichting en loopt naadloos
mee met de schuinte van
het dak. De perfecte plek om
de dag te starten met een
glimlach.

Een ruime douchecabine
met als extra eyecatcher een

Een wit badkamermeubel

achterwand van glasmozaïek.

saai? Niet als u het
combineert met een
sprekende achterwand!
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Hoornaar

51°52’47.7”N 4°55’38.3”E

Van een Bad&Body
badkamer, kunt u
écht overal genieten!
De specialisten van Bad&Body

Belangrijker nog: we werken alleen

is niks te gek. Wij kunnen echt in

met ondernemers die hun sporen

elke situatie uw droombadkamer

hebben verdiend. Ze snappen uw

realiseren. Dat komt doordat we het

wensen en uitdagingen, kennen

hele proces van kennismaking tot

de mogelijkheden en adviseren u

oplevering in eigen hand houden.

helder en eerlijk. Onze vakmensen

We werken uitsluitend met

zorgen vervolgens voor een perfect

topproducten van A-merkleveranciers

uitgevoerde installatie en oplevering.

of ons eigen kwaliteitslabel

Oh ja: omdat we het werk zo goed

Badfabriek. We weten dus wat we

in de vingers hebben, denken we

verkopen, en staan voor de kwaliteit

trouwens ook makkelijk en graag out

van het assortiment.

of the box!

Bad geleverd door: Xenz
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Rotterdam

51°54’09.3”N 4°28’59.6”E
Bad geleverd door: Xenz
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Zachtjes met die deur!
Bad&Body levert schuifdeuren voor de
douche ook met soft-close. U kent het
ongetwijfeld van de keukenlades: die sluiten
niet met een klap, maar gecontroleerd, met
een vertraging. Dat zorgt niet alleen voor een
prettige, geruisloze bediening, maar ook voor
een lange levensduur van de materialen.

Easydrain douchegoot

Een afvoer die past
als gegoten

HSK

De betegelde inbouwdouche is een van de belangrijkste

Blijvend stralende douchewanden

badkamertrends van de afgelopen jaren. Helemaal perfect afgewerkt
is uw inbouwdouche met deze betegelde douchegoot van Easydrain.

Steeds meer douchewanden en deuren hebben een water- en

Slim, want de afvoer komt hiermee onder vloerniveau te liggen,

vuilafstotend oppervlak. Dat heeft twee belangrijke voordelen:

waardoor het water altijd snel wegstroomt. En mooi, want de goot

uw badkamer droogt sneller op, waardoor schimmel en geurtjes

vormt een perfect geheel met de douchevloer.

geen kans krijgen. En het glas zelf blijft vrij van kalkaanslag. Wel
zo prettig bij het schoonmaken.

Badplank Looox

Sunshower

Altijd het ZONNETJE in huis

iBadkamer

Zonnen tijdens het douchen: dat moet het ultieme genieten zijn. De Sunshower is

De badkamer wordt meer en meer een plek om te leven, om te

een douche met ingebouwd infraroodlicht, bij sommige types aangevuld met UV-licht.

genieten. Daar hoort natuurlijk ook uw favoriete serie of uw tijdlijn bij.

Dat zorgt niet alleen voor een gezonde teint, maar ook voor een ontspannen gevoel en

Deze badplank heeft daarom een handige iPadhouder.

een gezond lichaam.
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Via de deur in bad
Een combinatie van bad en
douche is een prettige en
ruimtebesparende oplossing.
Voor mensen die minder
goed ter been zijn, is de
hoge instap vaak wel een
probleem. In dat geval is een
inloopbad een heel goed idee.
Dit bad is uitgerust met een

Magnum spiegelverwarming

deurtje waardoor u het bad
gemakkelijk in- en uitloopt.

Nooit meer een beslagen spiegel

HSK inloopbad

Beton Ciré:
ruw en authentiek

Zeker in een intensief gebruikte familiebadkamer is
het soms een bron van ergernis: een beslagen spiegel.

Beton Ciré is misschien wel de mooiste

Bad&Body levert daarom ook spiegels met verwarming,

betonafwerking voor de badkamerwand. Het

die in een handomdraai weer helder zijn. Zo kunt u de

materiaal is een combinatie van beton en hars,

spiegel ook gebruiken als er tegelijkertijd iemand onder de

die als stucwerk op de wand wordt aangebracht.

douche staat. Wel zo handig.

Dat geeft een ruwe, authentieke uitstraling die
op geen enkele andere manier te realiseren is.

Geberit Douche wc

Paint it black
Bij de keuze van een kraan staat u ongetwijfeld stil bij de vorm
en functionaliteit. Minder aandacht krijgt over het algemeen de
kleur van de kraan. Terwijl ook op dat gebied heel veel mogelijk
is. Helemaal van nu: wastafel-, douche-, en badkranen die in
het zwart zijn uitgevoerd. Ze contrasteren mooi met wit
sanitair, of gaan juist perfect op in een badkamer met een
donkerder palet.

Het comfort van een douche-wc
De Fransen wisten het al in de zeventiende eeuw: water is

Populair: betonlook
Dekker

De betonlook is al tijden populair in de

comfortabeler dan wc-papier. De laatste ontwikkeling op dit gebied is

badkamer. Een mooie en praktische

de douche-wc: een toilet en bidet in één. Een oplossing die niet alleen

oplossing is deze betonlook tegel.

heel gemakkelijk is, maar ook hygiënisch en buitengewoon comfortabel.
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Eyecatcher: badmeubel met
opbouwkom
Voor een mooie, luxueuze uitstraling zorgt een
badmeubel met opbouwkom. Met deze oplossing
maakt u van iets functioneels als een wastafel
een echte eyecatcher. Een aanwinst in zowel een
moderne, als een meer rustieke badkamer.

Iets heel anders: wandpanelen
Veel mensen zien hun badkamer als een echt
woon- en leefvertrek. Daar hoort voor sommigen
ook een meer huiselijke uitstraling bij. Deze
wandpanelen geven een heel andere uitstraling
dan de klassieke tegel. Bijkomend voordeel: met
verlichting rond de panelen kunt u een heel mooie
dieptewerking in de badkamer realiseren.

Ook voor gedeeltelijk
renovatie

Fris: toilet zonder spoelrand
Steeds meer fabrikanten leveren
spoelrandloze toiletten. In deze toiletten zit
een waterverdeler verwerkt, waardoor het
water bij het doorspoelen meteen de afvoer
in verdwijnt. Door het ontbreken van de
spoelrand hoopt vuil zich niet meer op en is
schoonmaken heel gemakkelijk.

Wandcloset
Sphinx Rimfree

De drievoudige werking van HT
Met HT bewerkte keramische tegels van AGROB BUCHTAL zorgen voor een optimale leef- en werkomgeving.
Bovendien sparen zij het milieu én uw portemonnee.

Houtlook tegels:
mooi en onderhoudsvriendelijk

• antibacterieel werken;
• een gezonde, schone en frisse leefomgeving creëren;

Wilt u de uitstraling van hout, maar de onderhouds-

• en bijzonder makkelijk zijn schoon te maken (alleen water is genoeg).

vriendelijkheid van tegels? Dan zijn deze tegels met

Nieuwsgierig hoe HT precies werkt? Kijk dan op www.clean-air-ceramics.com

houtmotief wellicht een goede keuze.

www.jasba.de
www.agrob-buchtal.de
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Geberit AquaClean Mera
De wc waarmee u met water wordt gereinigd.

Buitengewoon
briljant.

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.
Spiegelverwarming

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

Ontdek een compleet nieuw gevoel van frisheid en hygiëne
met Geberit AquaClean Mera: de wc met douchefunctie
reinigt u na één druk op de knop met een warme waterstraal.
Voor een optimale lichaamsverzorging en meer welzijn.
→ www.geberit-aquaclean.nl/mera of 030 - 605 77 70
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Meer dan

50%

zingt onder
Meest populair is Wham! met “Wake Me up Before You Go-Go”. de douche.

Gemiddeld brengen Nederlanders
tussen de 10 en 20 minuten
in de badkamer door.

1 3

Gemiddeld staan we
tussen 8 en 10
op de
minuten per keer
onder de douche.
Nederlanders

ARCH. WALTER WUYTS / ONI O-P MID BLUE

doucht graag
samen.

ONI

ONTDEK VASCO DESIGNRADIATOREN IN COMBINATIE MET VENTILATIE: WWW.VASCO.EU

poetst zijn
tanden onder
de douche.

O-NP ZONDER UITSPARINGEN

Flinterdun, heerlijk warm en een streling voor het oog. De nieuwe Vasco Oni
verlegt de grenzen van radiatordesign. In de ultradunne aluminium voorplaat
met (O-P) of zonder (O-NP) handdoekuitsparingen zit een koperen verwarmingsbuis
verwerkt met minimale waterinhoud. Daardoor is deze ‘zwevende’ vlakke radiator
niet alleen prachtig om naar te kijken, maar ook uiterst efficiënt en energiezuinig.

O-P MET UITSPARINGEN

GRENSVERLEGGEND DESIGN

40%
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Z U I D -A F R I K A

Wild en water
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.
Kingston Tree House
L io n S a n d s

Baden in luxe

ROND DE WERELD
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FLOR ENCE

BOT SWA N A

Douchen als
Da Vinci

Bubbelen tussen
de boomtoppen

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 ook
al een historisch origineel. Als u in deze
renaissance-omgeving niet herboren uit bad
komt, weten wij het ook niet meer.

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

Il Salviatino
EN G EL AN D

It takes two…
In de Engelse countryside vindt u Foxhill
Manor. Hier nipt u champagne in een van
de twee extra diepe baden, terwijl u uitkijkt
over de rollende heuvels van het hart van
Engeland. Simply marvellous.
Foxhill Manor
Cotswolds

AUSTR ALI E

Genieten in graniet

Dit gebeeldhouwde granieten bad vindt u boven op een klif op Kangaroo Island,
Australië. De ronde vormen, ramen van vloer tot plafond en het omringende groen
maken dit volgens ons de meest ‘zen’ badkamer ter wereld.
Southern Ocean Lodge
Kangaroo Island

S E YC H E L LE N

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

SHANGHAI

Schuim & the city
Een tweepersoons badkuip kan ieder hotel in de badkamer plaatsen, maar voor
dit spectaculaire uitzicht moet u toch echt naar Shanghai. Samen in bad naar zo’n
skyline kijken: hoe romantisch wilt u het hebben?
Banyan Tree Hotel
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Rise

Second Edition

Third Edition

Coast
Coast
Dreamz
Second Edition

Third Edition

Original

Exclusive

Dreamz

Get up

Primabad verdiept zich al vele jaren in de wensen van de dagelijkse gebruikers van badkamers. De ontwikkeling staat bij Primabad op het hoogste niveau met
inachtneming van bouwkundige mogelijkheden en het modieuze beeld wat bij iedere badkamer een eigen gezicht kent.

RESULTAAT: EEN RUIM ASSORTIMENT AAN FRAAIE EN PRAKTISCHE BADKAMERMEUBELEN.
Aan de meubellijnen, voor zowel de kleine als ruim bemeten badkamers, stelt Primabad hoge eisen. De badkamermeubelen worden vervaardigd met hoogwaardige
materialen en voorzien van een onberispelijke afwerking. Alle badkamermeubelen worden in eigen beheer geproduceerd in onze fabriek in Veghel (NL).
Voor verdere informatie en afbeeldingen kunt u ook onze website bezoeken: www.primabad.nl

www.primabad.nl

www.primabad.nl

toilet voorzien
van douchefunctie
greeploze kast,
makkelijk schoon
te maken

douchebak
van antislipmateriaal,
zonder opstapje

Vitaal

Comfort en toegankelijkheid
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“Comfort en toegankelijkheid, daar
draait het om in de Bad&Body
badkamer Vitaal. Mede dankzij de
extra ruime opzet en het zitje in de
douche. Zo zijn er meer praktische
oplossingen: de wasbak heeft geen
uitstekende delen en biedt genoeg
ruimte voor uw benen. Ook als u
rolstoelgebruiker bent, of gewoon
liever op een krukje zit.”

Badkamer VITAAL
is in deze opstelling
verkrijgbaar voor

€ 10.950,(exclusief montage en installatie)
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Heerlijk
Understated design

bad voorzien van
whirlpoolsysteem
wastafel is door en door
gekleurd, dus eventuele
kleine beschadigingen
worden zonder probleem
bijgewerkt
“De stijl van Badkamer Heerlijk
laat zich het best omschrijven als
‘understated design’. De fraaie
ontwerpoplossingen zijn ingetogen,
maar dragen allemaal bij aan een
luxueuze uitstraling.”

subtiel messing
verchroomde
handdoekhaken

knoppen van de
inbouwkranen zijn
gemonteerd op een
wandplaat van
slechts 3 mm dik

Badkamer HEERLIJK
is in deze opstelling
verkrijgbaar voor

€ 6.950,(exclusief montage en installatie)
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regendouche én
handdouche

beton ciré afwerking
op de wanden: bijzonder
hard en waterdicht

houten meubel
met twee
overbemeten laden
met softclosing
wastafel met groot
formaat bak

Puur

De badkamer voor levensgenieters
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“De badkamer is bij uitstek de plek
in huis waar geleefd en genoten
wordt. Badkamer Puur heeft de
robuuste, tijdloze uitstraling die
past bij dat idee. Landelijke details,
wandtegels met een brocante-look
in fraaie kleurschakeringen: Puur
geeft u dat gevoel van thuiskomen.”

Badkamer PUUR is
in deze opstelling
verkrijgbaar voor

€ 8.950,(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
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“Badkamer Strak is het Bad&Body
antwoord op de vraag naar een
praktische, moderne badkamer.
Door een uitgekiend ontwerp is
deze badkamer extra ruimtelijk
en bovendien makkelijk schoon te
houden. De afwerking is natuurlijk
tot in de puntjes verzorgd. De
transparante douchewand is
bijvoorbeeld strak langs de
verdiepte douchevloer geplaatst,
de radiatorbuis bij de installatie
direct in de wand weggewerkt.
Het resultaat is een modern, strak
ontwerp waarmee u het beste uit
uw beschikbare badkamer-ruimte
haalt.”

Badkamer STRAK is
in deze opstelling
verkrijgbaar voor

€ 4.950,(exclusief montage en installatie)
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Robuust

scheerspiegel met
drie- en zevenvoudige
vergroting en
high-power
ledverlichting

Gebruikersvriendelijke oplossingen

“Gebruikersvriendelijke oplossingen
zijn de rode draad in de Bad&Body
badkamer Robuust. De ruime
opberglade onder de wastafel heeft
bijvoorbeeld een slimme verdeling
voor een altijd opgeruimde lade.
De wastafel en het zitje in de
douche zijn van ijzersterk composiet
gemaakt. En de perfecte waterkering
bij de douche zorgen ervoor dat
kalk en vuil geen kans krijgen. Van
een Robuust badkamer kunt u dus
iedere dag zorgeloos genieten.”

speciale coating
op de douchewand
tegen kalk en vuil
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douchedeur is
eenvoudig los te
klikken, zodat
alle hoekjes heel
snel weer schoon
zijn

Badkamer ROBUUST
is in deze opstelling
verkrijgbaar voor

€ 12.950,(exclusief montage en installatie)
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assortiment heeft. Die is ook geschikt om in de muur te

Met Bad&Body zit u
er warmpjes bij

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.

U kent het misschien wel: op een donkere
winterochtend met uw blote voeten op
een koude badkamervloer. Dat is geen
gevoel waarvoor u vrolijk uw bed uitkomt!
De verwarming die u kiest heeft meer
invloed op uw badkamerervaring dan u
misschien beseft. Daar komt bij dat de
juiste keuze ook visueel én praktisch
een prachtige aanvulling kan zij op uw
nieuwe badkamer. Daarom besteedt Bad
& Body in elk ontwerp extra aandacht
aan de verwarming; iets wat bij sommige
leveranciers nog weleens over het hoofd
worden 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

Echte kunstwerken

niet altijd wenselijk om vloerverwarming aan te brengen.

Ouderwetse radiatoren worden vaak ervaren als stofnesten,

Afhankelijk van de gebruikte installatie en de isolatie van de

die bovendien de ruimte ontsieren. Dat dit allang niet meer

woning is vloerverwarming bovendien niet altijd geschikt

het geval is, bewijst bijvoorbeeld onze leverancier Instamat,

als hoofdverwarming. In dat geval kan de keuze dus ook

specialist in designradiatoren. Met een heel scala aan kleuren,

vallen op alleen radiatoren. Radiatoren hebben dan weer

vormen en formaten, horizontaal of verticaal zijn het in feite

als voordeel dat de ruimte snel is opgewarmd. Onze klanten

kunstwerken aan de badkamermuur. Door de strakke afwerking

kiezen daarom steeds vaker voor een combinatie van de

zijn ze bovendien prima schoon te houden. Toch meer praktisch

twee technieken: het beste van twee werelden!

ingesteld? Dan is misschien een plint- of paneelradiator een
goede keus voor u.

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 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.

Spiegelverwarming
en ‘knuffelmuur’
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Mooi én praktisch
Een voordeel van een wandradiator is dat die kan dubbelen
als een praktisch meubel in de badkamer. Instamat levert voor
veel designradiatoren bijvoorbeeld handdoekrekken op maat.
Zo heeft u altijd een lekker voorverwarmde handdoek bij de

Radiatoren en vloerverwarming zijn niet de enige

hand, die na het douchen ook nog eens snel droog is. Een slim

keuzemogelijkheden voor uw badkamer. Neem nu de

geïntegreerd plankje voor badartikelen of decoraties behoort

MAGNUM Mat vloerverwarming die Bad&Body in het

ook tot de mogelijkheden.
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by Alterna

De badkamer voor
vandaag én morgen
Vitalia by Alterna is een flexibele badkamer voor vandaag
én morgen. Optimaal comfort, ruime flexibiliteit en
veiligheid voor de ouder wordende mens zijn de
pluspunten van Vitalia. Het concept biedt een luxe,
modern vormgegeven badkamer met een ruimtelijke
uitstraling, warme kleuren en helder licht. Zodra het nodig
is kan de badkamer met een kleine aanpassing weer jaren
mee. Voeg eenvoudig een douchezitje toe, vervang
het toilet door een douche-wc of neem
een onderkast weg en plaats een
gemakkelijk krukje. Zo zijn comfort
én veiligheid gegarandeerd.
Vandaag én morgen.

LAGUNA badmeubelen - made in Germany
Het programma FACTO overtuigt door zijn klassieke
eenvoud. De keuze uit verschillende front en corpus
kleuren geeft ruimte voor persoonlijkheid. De greeploze fronten harmonieseren perfect met de elegante
keramische wastafel en geven zo een perfecte set. De
gerafineerde led verlichting van de spiegelkast zorgt
voor een aangename antmosfeer in uw badkamer.
De goede kwaliteit van de in Duitsland geproduceerde LAGUNA badmeubelen is gecertificeerd met het
duitse kwaliteitslabel de gouden M.
Informeer bij uw badkamerspecialist van Bad & Body naar de uitgebreide keuzemogelijkheden.

FACTO
set 1010 mm breed
front / corpus kleur: zand eiken
keramische wastafel, wit

Groot assortiment

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.

Exclusief verkrijgbaar bij:
Van ontwerp tot realisatie

Op www.badenbody.nl vindt u
meer informatie over onze badkamers
en het adres van de Bad&Body
ondernemer bij u in de buurt.
U kunt natuurlijk ook gewoon
binnenlopen voor extra inspiratie
of een vrijblijvend advies!
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