
“De badkamer is een ruimte in huis die lange
tijd eerder ‘stiefmoederlijk’ behandeld werd”,
vertelt Van Hoecke. “De badkamer werd ge-
zien als een functionele ruimte. De laatste
jaren is deze kamer echter geëvolueerd tot
een plaats waar we ons even kunnen ont-
spannen, waar we tijd vrijmaken voor onszelf.
En dat maakt dat de badkamer an sich ook
veranderd is: hoewel deze ruimte vaak eerder
beperkt in oppervlakte is, zoeken we naar een
manier om de badkamer rust te laten uitstra-
len, om ons ook in de badkamer ‘thuis’ te voe-
len. Door de Legrabox nu ook in een
badkamerversie voor te stellen, kunnen we
hier aan tegemoet komen.”    

De gebruiker centraal
Bij de ontwikkeling van haar producten houdt
het Oostenrijkse Blum, dat in de Benelux ver-
deeld wordt door Van Hoecke, steeds haar
verschillende doelgroepen in het achterhoofd:
de fabrikanten, de verkopers, de monteurs en
de gebruikers. “De gebruiker staat voor ons
centraal”, zegt Peter Van Hoecke. “We gaan
uitgebreid na wat de consument juist
verwacht van bepaalde meubelen, hoe

hij een ruimte gebruikt, wat zijn behoef-
tes zijn.” Zo werden consumenten ge-
filmd in hun keuken tijdens het
leegmaken van de vaatwassers, het op-
bergen van boodschappen en het berei-
den van een maaltijd. Op basis van deze
observaties stelde Blum vast dat een
consument in de eerste plaats nood had
aan ergonomische opbergsystemen die
hem voldoende ruimte bieden. Blum
ontwikkelde daartoe ladesystemen,

scharnieren en klepsystemen die de consu-
ment helpen om het overzicht te bewaren in
de keuken.
Deze oplossingen, die in de eerste plaats voor
de keuken ontwikkeld werden, kunnen echter
ook in andere ruimtes gebruikt worden. Zo
stelde Blum zeer recent een versie van de Le-
grabox lade voor, afgestemd op gebruik in de
badkamer.

Praktisch design
Hoewel Blum zich in de eerste plaats richt op
praktische oplossingen, wordt deze nieuwe
Legrabox-lade gekenmerkt door een strak en
stijlvol design. Anders dan bij de Tandembox
zijn de ladewanden van de Legrabox kaars-
recht, waardoor geen opbergruimte verloren
gaat. Het slanke zijprofiel heeft een dikte van
13 mm en is verkrijgbaar in drie matte kleuren
(zijdewit, terrazwart en oriongrijs) evenals in
een roestvrijstalen afwering met antifinger-
printcoating. Het geïntegreerde Blumotion-
dempingsysteem zorgt voor een zachte,
geruisloze sluiting van de lade.

Legrabox wordt uitgevoerd in diverse dieptes,
hoogtes en breedtes en kan geïntegreerd wor-
den in een meubel met of zonder greep. Spe-
cifieke oplossingen, zoals een lade met
uitsparing voor de waterafvoer, zijn in de ge-
wenste afmetingen leverbaar.

“Bij Van Hoecke bieden we onze klanten nog
een extra service: alle lades kunnen namelijk
voorgemonteerd besteld worden en worden
binnen 72 uur kant-en-klaar geleverd. De klant

Ontwikkeling van Blum

Van Hoecke lanceert Legrabox
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Zeven uur ’s ochtends, de wekker loopt af. Snel naar de badkamer om te douchen,
wassen, kammen, scheren, aankleden… Als er een ruimte in huis is waar orde en
organisatie heel wat tijdbesparing kan opleveren, dan is het de badkamer wel. Blum
steekt alvast een handje toe door haar ladesysteem Legrabox te lanceren in een
badkamerversie. Zo vernemen we van Peter Van Hoecke, ceo bij Van Hoecke. 
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De Legrabox brengt ergonomie en efficiëntie in de badkamer.
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De ladezijkanten met een dikte 
van 13 mm versterken het strakke 
design van de Legrabox.
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kiest het gewenste materiaal, de kleur, de af-
metingen en toepassing en Van Hoecke doet
de rest. Op deze manier moet de verkoper zelf
niet investeren in het opslaan van een grote
voorraad en kan hij heel wat tijd en kosten be-
sparen”. 

Overzichtelijk opbergen
Legrabox kan uitgerust worden met het Orga-
lux indelingssysteem. Deze kreeg een minima-
listisch design mee en is verkrijgbaar in staal
in de kleuren van de Legrabox lade. Ook in-
delingen in houtdecors zijn beschikbaar.

De Ta’Or Cubics lade-
indelingen kunnen even-
eens gebruikt worden
in combinatie met de
Legrabox. Ta’Or is een
concept dat volledig ont-
wikkeld werd door Van
Hoecke. Het omvat de fi-
neerhouten lade Ta’Or
Box en de lade-indelin-
gen Ta’Or Cubics. De
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Edito
‘The home does not exist’ was het thema

dat de Britse architect en onderzoeker

Joseph Grima koos voor de Biënnale

Interieur van dit jaar. Grima, die cultureel

curator was van de designbeurs, stelde

daarmee het wonen zoals we dat nu ken-

nen in vraag. Onze levensstijl wordt name-

lijk steeds mobieler en daardoor ook

vluchtiger. Even het vliegtuig nemen voor

een citytrip of businessreis, een pakketje

versturen naar de andere kant van de we-

reld, online aankopen doen… Ook de so-

ciale media dragen hiertoe bij: we delen

alles wat we doen via het internet en creë-

ren een online identiteit. Een sterk contrast

met de privacy en geslotenheid die vaak

geassocieerd worden met de thuisomge-

ving. Grima besluit dat onze huidige manier

van wonen geherformuleerd moet worden.

Volgens hem staan we aan het begin van

een nieuwe vorm van wonen waarbij huren

misschien belangrijker wordt dan kopen en

bouwen.

En toch… Worden wij Belgen niet nog

steeds met een baksteen in de maag ge-

boren? De bouwbeurs Bis die dit najaar 5%

meer bezoekers trok dan vorig jaar lijkt dat

alvast te bevestigen. U kan dus gerust zijn:

hier in België zal het huis zoals we dat nu

kennen nog wel even bestaan. Met deze

gedachte in het achterhoofd wensen we u

alvast een goede eindejaarsperiode! 

Facq beschikt vandaag over 13 showrooms
voor het grote publiek. Met zes showrooms in
Vlaanderen, vijf in Wallonië en twee vestigin-
gen in het Brusselse, kan Facq rekenen op
een goede geografische verspreiding over het
land. De groothandelaar is daarnaast aanwe-
zig met 32 sanicenters, bedoeld ter onder-
steuning van de professionele markt. Ook de
drie afhaalpunten in de regionale magazijnen
in Zaventem, Alleur en Oudenburg, zorgen
voor een vlotte regionale toegankelijkheid. Het

magazijn te Oudenburg werd onlangs nog ver-
groot tot 8500 m2.

Overname Claeys-Verhelst
Een jaar geleden kondigde Facq de overname
aan van het West-Vlaamse bedrijf Claeys-Ver-
helst. Deze overname kadert in de ambitie van
Facq om zijn aanwezigheid op de Vlaamse
markt te versterken. Claeys-Verhelst is even-
eens een groothandelaar in sanitair en verwar-
ming met een sterke lokale verankering op de
West-Vlaamse markt. “Sinds jaar en dag is
Claeys-Verhelst een referentie in West-Vlaan-
deren”, vernemen we van Françoise Dumont,
marketing manager bij Facq. “Facq en
Claeys-Verhelst hebben een vergelijkbare on-

dernemingsfilosofie en voeren beide klanten-
tevredenheid hoog in het vaandel. Dit respect
voor de klant blijft centraal staan na de over-
name. Door onze grotere geografische sprei-
ding kunnen we onze knowhow namelijk nog
beter delen en onze klanten in staat stellen om
hun droombadkamer en/of meest milieuvrien-
delijke verwarmingsoplossingen te ontdek-
ken.”
Begin 2014 verhuisde het personeel van
Claeys-Verhelst van hun toenmalige locatie in

Brugge naar het nieuwe gebouw van Facq,
gelegen op slechts 500 meter afstand. Het
logo van Claeys-Verhelst blijft aanwezig op
het gebouw van Facq.

Vestiging te Brugge
Het nieuwe pand in Brugge, dat deze zomer
geopend werd, is opgebouwd uit twee delen:
één voor de particulieren en één voor de pro-
fessionelen. “De vestiging in Brugge is bijzon-
der goed geslaagd en waarschijnlijk een van
de mooiste uithangborden van de groep”,
aldus Françoise Dumont. Het gebouw valt op
door haar ronde vormgeving en grote ramen.
De showroom zelf baadt in natuurlijk licht, wat
voor een open en luchtig gevoel zorgt.

“Het concept van Facq is gebaseerd op het
economisch en rationeel gebruik van water en
energie. Als zodanig willen we alle bestaande
ecologische en economische oplossingen
aanbieden aan de inwoners en aan professio-
nelen van sanitair en verwarming uit de regio.
Het doel van het bedrijf is de lokale inwoners
van Brugge te informeren.”
Ook de professionele vakman kan in Brugge
terecht in het sanicenter, waar Facq een groot
aantal producten op voorraad beschikbaar
stelt. “Deze sanicenters blijven zeer belangrijk
voor ons”, zegt Françoise Dumont. “Meer dan
90% van onze omzet komt namelijk van onze
professionele klanten.”

Thematische onderverdeling
De showroom zelf is opgedeeld in diverse
zones. Na het onthaal komt de bezoeker bin-
nen in een expositieruimte waarin een reeks
badkamers worden voorgesteld volgens de
vier stijlen van Facq: cottage, metropolitan,

Nieuwe vestiging te Brugge

Facq versterkt zijn aanwezigheid
in Vlaanderen
Dat Facq blijft inzetten op een sterke en geografisch slimme verspreiding in het hele land, konden we
het afgelopen jaar meermaals ondervinden. Met nieuwe showrooms en sanicenters in Brugge en Roe-
selare is de groothandel nu eveneens sterk aanwezig in West-Vlaanderen. Wij gingen alvast een kijkje
nemen in Brugge.

Benedicte Anckaert 
Hoofdredacteur
benedicte@agorapress.be

lade is verkrijgbaar in noten-
hout, naturel eikenhout en
zwart gebeitst yaya. Hij biedt
daardoor een warmer alterna-
tief voor de inrichting van leef-
ruimtes die minder praktisch
georiënteerd zijn. 
Ta’Or Cubics biedt de moge-
lijkheid om de lade op een ori-
ginele en persoonlijke manier
in te delen. Het gamma be-
staat uit modulaire elementen en accessoires
voor verschillende doelen. Er zijn dozen en
bakjes, met of zonder deksel, vervaardigd
uit hout, leder, melamine en vilt. In de bad-
kamer biedt Ta’Or Cubics aldus heel wat
mogelijkheden voor het opbergen van aller-
hande  spullen… haaraccessoires, medicij-

Van Hoecke: Legrabox (Vervolg van pagina 1)

Orgalux zorgt voor een
overzichtelijke indeling
van de lade.

Het Ta’Or concept van Van
Hoecke werd bekroond met

een iF award.
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De vestiging te Brugge met showroo

Tot het aanbod behoren ook oplossingen voor wie minder goed te been is.

De showroom is opgedeeld in 
verschillende thematische zones.
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trendy en classic. Alle badkamerelementen
zijn daarnaast terug te vinden per categorie:
kranen, douches, wastafels… Dit geeft de be-
zoeker de mogelijkheid om makkelijk een ver-
gelijking te kunnen maken tussen de
aangeboden producten.
Verder richtte Facq enkele didactische
zones in om bepaalde praktische as-
pecten met betrekking tot de badkamer
uit te leggen. 
Tot slot bevat de showroom een ‘mini
badkamer’ of ‘budgetvriendelijke bad-
kamer’ zone, een keukenzone en een
zone gewijd aan verwarmingsoplossin-
gen en hernieuwbare energieën: in ‘Het
Groene Huis’. In deze laatste ruimte kan
de bezoeker terecht met al zijn vragen
over hernieuwbare energie en verwar-
mingstechnieken 
www.facq.be
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MODERNE
Trendy lavabo in quartz composiet
Ontdek het volledige gamma op
www.lignepierre.com

WWW.LIGNEPIERRE.COMFABRIKANT VAN WERKBLADEN IN: QUARTZ COMPOSIET, KERAMIEK, MARMER EN GRANIET

nen, scheergerief, make-up en noem
maar op. In combinatie met de strakke
Legrabox zorgt dit voor een stijlvol en
overzichtelijk beeld in de badkamer.
www.blum.com
www.vanhoecke.be
www.taor.com

EEN PROFESSIONAL AAN UW ZIJDE

Net als u,
wringen wij  

ons in allerlei 
bochten om onze 
klanten tevreden  

te stellen

Om aan uw professionele noden tegemoet te komen,
staan wij voor u klaar met: 
- meer dan 15.000 artikelen in voorraad
- 100.000 referentieartikelen
- een team van specialisten die u graag ontvangen 
en al uw vragen beantwoorden

- ruime openingsuren
- leveringen ook op zaterdag
- 32 selfservices met selfscanning
- 13 Showrooms
- een website exclusief voor professionals :

www.facq.be/nl/e-commerce

owroom en sanicenter.
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Verspreid over zes hallen en een totaal van
40.000 m2 toonden meer dan 270 merken hun
trends en innovaties. Daarnaast organiseerden
verschillende merken en fabrikanten ook eve-
nementen en tentoonstellingen buiten het
beursgebouw. Het resultaat was een bonte
mix van gekende en minder gekende, natio-
nale en internationale bedrijven die op alle mo-
gelijke manieren de aandacht trokken van de
bezoekers. Ook wij gingen een kijkje nemen en
ontdekten heel wat designnieuws voor de sa-
nitaire sector. Daarbij konden we besluiten dat
‘kunst voor de kunst’ steeds minder ingang
vindt en dat ontwerpers in hoofdzaak op zoek
zijn naar een creatieve, esthetische manier om
technologie en design te verenigen.

Alke
Zoals reeds aangekondigd had Alke (Group
De Keyzer) een wereldpremière in petto voor
deze biënnale Interieur. Samen met het even-
eens Belgische familiebedrijf Deknudt Mirrors
werd de ME2 spiegel voorgesteld, een nieuw
spiegelconcept waarmee je tegelijkertijd je
voor- en achterkant kan bekijken. Dat maakt
handelingen zoals je haar opsteken, nekhaar
scheren of een ketting omdoen heel wat een-
voudiger, aldus Alke. ME2 is het resultaat van
een vier jaar durende intensieve samenwer-
king tussen beide bedrijven. Koen De Keyzer,
directeur van Alke, vertelt meer: “Het begon
met een gesprek over de spiegel van de toe-
komst, waarna we met verschillende experts
en gebruikers hebben samengezeten. We ont-
wikkelden verschillende prototypes op basis
van het zogeheten User Centered Design: de
gebruiker als uitgangspunt.”
ME2 bestaat uit twee pivoterende panelen met
aan beide zijden spiegels. In het linker paneel
is aan de binnenkant een camera geïntegreerd.
In de spiegel van het rechterpaneel is naadloos
een scherm ingebouwd voor de beeldweer-
gave. De compacte camera werkt als een
webcam, maar stuurt de beelden in realtime
en high definition door. Hierdoor zie je elke
handeling zonder enige vertraging. Zodra de
panelen van de spiegelkast openklappen,
treedt het systeem in werking. De camera
moet dus niet in- of uitgeschakeld worden, al
kan de hoogte wel individueel worden inge-
steld.
www.alke.be
www.deknudtmirrors.com

Dupont Corian
Dupont Corian stelde haar DeepColour Tech-
nology voor aan het Belgische publiek. Deze
technologie, waarvoor Dupont een patent
aanvroeg, maakt het mogelijk om een diepe,
intense kleur te geven aan massieve opper-
vlaktematerialen. Ook de slijtvastheid van de
materialen werd verbeterd, waardoor deze
zich makkelijker laten thermovormen en be-
tere (naad)afwerkingsmogelijkheden bieden.
Zo werd de ‘Super-Black’ keuken getoond,
een ontwerp van Christian Ghion, gerealiseerd
door Crea Diffusion. Zij maakten hiervoor
gebruik van de vier zwarttinten die Dupont
Corian vervaardigde met de DeepColour
Technology: Deep Nocturne, Deep Anthracite,
Deep Black Quartz en Deep Night Sky.
Daarnaast lanceerde Dupont Corian zes
nieuwe bruintinten, eveneens vervaardigd met
deze innovatieve DeepColour Technology. Het
gaat om de kleuren Deep Sable, Deep Mink,
Deep Bedrock, Deep Espresso, Deep Caviar
en Deep Storm.

Tot slot zagen we nog een combinatie van Du-
pont Corian oppervlaktemateriaal met het
draadloos opladen van smartphones. In het
werkblad kan namelijk een draadloos oplaad-
punt worden geïntegreerd. Het volstaat om de
smartphone op dit punt te leggen om hem te
laten opladen.
www2.dupont.com
www.corian.be

Vika
Vika, dat dit jaar voor het eerst aanwezig was
op de Biënnale Interieur, was een van de be-
drijven die konden deelnemen aan het project
5x5 van Designregio Kortrijk. Voor dit project
werden vijf bedrijven uit de regio gekoppeld
aan vijf topdesigners. Vika  werkte zo één jaar
samen met designer van het jaar 2013 Jean-
François D’Or en junior designer Frédérique
Ficheroulle. Het uitgangspunt voor de ontwik-
keling van een nieuw product was ‘hoe kun-
nen we het comfort van mensen verhogen
tijdens hun dagelijkse badkamerbeleving?’
Vika gaat er van uit dat een badkamer veel
meer is dan een ruimte om je te wassen, zo
vernemen we: “In de badkamer word je ’s
morgens wakker en sluit je ’s avonds de dag
af. Om je er echt thuis te voelen, lanceerden
we het nieuwe badkamerconcept InGrid, met
aandacht voor een persoonlijke toets. InGrid
laat namelijk toe om een eigen identiteit te
creëren, afhankelijk van je levensstijl.”
InGrid is een modulair assortiment kasten dat
de consument de mogelijkheid geeft om zijn
badkamerruimte naar eigen behoefte in te vul-
len binnen een reeks beschikbare materialen,
afwerkingen en kleuren. De InGrid elementen
bieden eveneens praktische oplossingen voor
andere ruimtes van de woning.
www.vika.be

Hansgrohe Axor
De Italiaanse architect en designer Antonio
Citterio werkte opnieuw samen met Axor, het
designmerk van Hansgrohe. Op Interieur
zagen we het resultaat van deze samenwer-
king: de badkamercollectie Axor Citterio E.
“Met deze collectie verbeelden Axor en ik de
essentie van luxe”, vertelde de ontwerper. “De
producten worden gekenmerkt door een flexi-
bele toepassing, een hoog gebruiksgemak en
een aangename ‘touch and feel’.” In de kra-
nenserie vinden we een combinatie van mo-
derne en klassieke vormen terug. De 37
nieuwe producten kunnen daardoor zowel in
een moderne als een klassieke badkamer
worden gebruikt. Een belangrijk aandachts-
punt doorheen de collectie is de manier
waarop het water eenvoudig en intuïtief be-
diend kan worden. Citterio hertekende
daarom de bedieningsgrepen en koos daarbij
voor een archetypische vormgeving. Bij de
kranen is er keuze uit kruisvormige grepen of
een joystick bediening. In de douche wordt
het watervolume geregeld via een kruisvor-
mige greep en de temperatuur via een cilin-
dervormige greep. De hoofd- en handdouche
kunnen ingeschakeld worden via een draai-
knop.
Citterio stelde verder nog een nieuw zijpro-
gramma voor: Axor Universal Accessoires.
Deze twaalf accessoires zijn multifunctioneel
en modulair. Tot het aanbod behoren rails, ta-
bletten, zeep- en andere houders. Het pro-
gramma kan eveneens toegepast worden in
de keuken.
www.hansgrohe.be

Kerrock
Producent Kolpa, invoerder Vink (Benelux) en
verwerker GF Solids sloegen dit jaar de han-
den in elkaar en stelden gezamenlijk een
nieuw ontwerp in het solid surface materiaal
Kerrock voor. Op Interieur toonden de bedrij-
ven met name een geesteskind van ontwerper
Bram Bollen: het wastafelmodel Flow, volledig
uitgevoerd in Kerrock en 3D gethermovormd.

Flow is beschikbaar als een vrij op te hangen
wandmodel of als een element dat naadloos
geïntegreerd wordt in een Kerrock sokkel. De
vrijhangende wastafel heeft een elegante en
lichte uitstraling door de dunne rand en de
vloeiende vormen. De wastafel met sokkel is
verkrijgbaar met een of twee lades.

Mix van design en technologie

Interieur 2014
De 24e editie van de internationale Biënnale Interieur te Kortrijk zit er weer op.
Meer dan ooit trok de designbeurs internationale aandacht en werden niet enkel
de beurshallen van de Xpo Kortrijk, maar ook de hele stad veroverd door ontwer-
pers die hun creaties loslieten op het geïnteresseerde publiek.
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ME2 zal vanaf volgend voorjaar beschikbaar zijn in de Benelux. (Alke)

Het Super-Black ontwerp toont de intens 
zwarte kleuren van Dupont Corian.

InGrid, Vika’s nieuwe badkamercollectie, 
is een modulair concept.

De Axor Citterio E collectie 
is beschikbaar in zes afwerkingen.

Strakke lijnen en zachte rondingen 
bij de Axor Universal Accessoires.

Flow, een ontwerp van Bram Bollen, 
is ook beschikbaar op een sokkel. (Kerrock)

4 - De Badkamerkrant - 58

1411_Badkamerkrant_nl  13/11/14  14:14  Pagina 4



Simply more.

WERELDPRIMEUR! Het Bosch Wireless Charging systeem.
Accu’s wisselen behoort vanaf nu tot het verleden. 
Op de werkplek het gereedschap simpelweg direct op het 
laadstation zetten en de accu begint meteen met laden.
Blauw elektrisch gereedschap: voor vakman en industrie.

www.bosch-wireless-charging.be

Real Bosch!
 „Always power ready”

Wereld-
primeur!
De eerste accu 
met  Wireless 
 Charging systeem
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Verder werd ook een nieuw kleurengamma
voorgesteld. Daarbij werden heel wat nieuwe
kleuren toegevoegd, terwijl minder lopende
kleuren uit het gamma werden gehaald. Op-
vallend is de collectie Marble, waarmee Ker-
rock voor het eerst drie marmertinten toevoegt
aan het aanbod. In de serie lichtdoorlatende
platen Lumino werkte Kerrock met nieuwe pig-
menten die als resultaat zuiverdere kleuren
hebben. Ook in de serie Luminaco (platen met
transparante korrels) introduceerde Kerrock
nieuwe kleuren.
www. gfsolids.eu
www.kerrock.be
www.vink.be

Aquaconcept
Met Stilla stelde Aquaconcept tijdens de beurs
een derde productlijn voor aan het publiek.
Naast het basisgamma Xower en het maatwerk
van douches onder de naam Aquaconcept,
vervolledigen de designdouches van Stilla (Ita-
liaans voor ‘stijl’)  de catalogus. Het aanbod
van Stilla is zowel met als zonder profielen be-
schikbaar in diverse opstellingen: voor een nis
of een hoek, met schuifdeuren of draaideuren,
met of zonder zijpanelen. Alle douchecombina-
ties kunnen samengesteld worden uit meer dan
20 glassoorten naar keuze.
Op de stand konden we alvast drie modellen
uit de nieuwe collectie bekijken. S1 Leonardo
is een douche met draaideuren die een stan-
daardhoogte van 2000 mm hebben. Wanneer
deze douche op maat wordt besteld, is een
hoogte tussen 1800 en 2000 mm mogelijk. In
de verchroomde aluminium profielen werden
magnetische elementen verwerkt zodat de
deur volledig afsluit. Onderaan is de deur af-
gewerkt met een rubberen dichting die uit-
loopt in een waterkeringsprofiel.
S2 Gioto heeft een industriële uitstraling door
de strakke lijnen en de schuifdeuren. De deu-
ren lopen op een mechanisme van ver-
chroomde wieltjes die zichtbaar over een
aluminium profiel glijden.
S3 Galileo tot slot kreeg een afwerking in ge-
borsteld roestvrij staal en wordt steeds op
maat gemaakt. De pivoterende deur draait op
90° open op een draaipunt dat zich op 120
mm van de muur bevindt. Samen met het pro-
fielloze ontwerp zorgt dat voor een eenvoudig
onderhoud.
www.aquaconcept.be

Ideal Standard
Robuuste maar ranke totems als wastafels,
een groot vrijstaand bad, een spiegel die niet
bewasemt maar muziek streamt via geïnte-
greerde Bluetooth. Dat is de DEA badkamer-
serie van Ideal Standard. DEA is een ontwerp
van de Britse designer Dick Powell: “DEA wijkt
af van de minimalistische en hoekige vormen
die de badkamers de laatste jaren gedomi-
neerd hebben. We wilden een menselijke,
emotionele cocon ontwerpen in de vorm van
een zachte, elegante en toegankelijke badka-
mer.”
De blikvanger uit deze collectie is het vrij-
staande ovale bad, vervaardigd uit één stuk
acryl. Deze badkuip met afgeronde hoeken
kan  gecombineerd worden met een vrij-
staande kraan.
Ook de hoge wastafels trekken de aandacht.
Deze wastafels, die als totems oprijzen in de
badkamer, hebben een ruim legvlak voor ac-
cessoires. De DEA porseleincollectie omvat
daarnaast opbouwkommen, een handenwas-
ser, wand-wc en -bidet en een staande wc. De
opbouwkommen hebben een dunne boord en
ogen daardoor zeer verfijnd.
De bijpassende meubels zijn uitgebracht in
zeven verschillende kleuren, gaande van witte
hoogglanslak over neutrale kleuren tot ge-
durfd blauw of olijfgroen.
www.idealstandard.be

Cosentino
Cosentino zette op de beurs haar ultracom-
pacte materiaal Dekton in de kijker en werkte
daarvoor samen met de Belgische designer
Frederik Delbart. Deze ontwerper kreeg de
opdracht om het materiaal op een niet-alle-
daagse manier te presenteren. Het resultaat is
de installatie Arquímedes, een dynamische
opstelling met rechte en gebogen lijnen waar-
mee Delbart het hele kleurenpalet van Dekton
toont. Nieuw in dit kleurenaanbod zijn de vijf
kleuren Aura, Edora, Irok, Kairos en Vegha.
Deze vijf tinten, die geïnspireerd zijn op na-
tuursteen, vullen het Dekton-gamma aan tot
15 kleuren, onderverdeeld in de collecties
Solid Collection, Natural Collection en Tech
Collection.
Met Aura stelt Cosentino ook een nieuw de-
signconcept voor. Aura, voorzien van een
bleke achtergrond met scherpe, grijze nerven,
is een design waarmee een eindeloos symme-
trisch patroon gecreëerd kan worden. Dankzij
acht unieke designs zijn namelijk composities
mogelijk waarbij de nerven van de ene tegel
overlopen in de andere. Aura kan dus zowel
verticaal als horizontaal voor een continu ont-
werp zorgen.
www.cosentino.com
www.dekton.com

HiMacs
HiMacs blaast dit jaar in ons land 10 kaarsjes
uit en zette deze verjaardag uitgebreid in het
licht op Interieur. Meer specifiek: Engels De-
sign and Decoration (een divisie van de Engels
Group) en hun samenwerking met HiMacs is
aan zijn tiende levensjaar toe. Op een mooie,
grote en zeer diverse stand werd de nadruk
gelegd op de duurzaamheid van deze bouw-
platen, het gemak van onderhoud en het uit-
gebreide aanbod toepassingen voor binnen
en buiten. HiMacs ging daarvoor een samen-
werking aan met verschillende ontwerpers en
verwerkers, waaronder het designbureau en -
label Kletz en HiMacs-verwerker Saam. Daar-
naast werd ook aan enkele gerenommeerde
namen uit de Belgische design- en kunstwe-
reld gevraagd om een ontwerp te maken in Hi-
Macs Natural Acrylic Stone. Het resultaat is
een overzicht van de vele mogelijkheden van
HiMacs, gaande van keukenbladen en badka-
mermeubels tot multifunctionele accessoires
en echte kunstwerken. Tommy Corvers, spe-
cialist in CNC-gestuurd freeswerk, maakte bij-
voorbeeld een ‘litofaan’ kunstwerk waarbij een
tekening uit HiMacs wordt gefreesd. Door een
lichtbron achter het kunstwerk te plaatsen,
wordt de tekening duidelijk.
www.himacs.be

Duravit
De Franse designer Philippe Starck en badka-
merinrichter Duravit vieren dit jaar hun 25-ja-
rige samenwerking. Tijdens de beurs werd
dan ook een echte hommage gebracht aan
Starck en de producten die hij de afgelopen
kwarteeuw ontwierp voor Duravit. De bezoe-
ker kon op de stand kennismaken met de vele
ontwerpen van Starck, gaande van de iconi-
sche cilindervormige wastafels uit 1994 tot de
douche-wc SensoWash en de stoomdouche
St.Trop uit 2011.
Daarnaast was ook ruimte voor enkele nieuwe
producten, waaronder het recent uitgebreide
gamma Vero. Deze van oorsprong keramiek-
serie werd zo’n 12 jaar geleden ontworpen
door de in Zurich wonende designer Kurt
Merki jr. Recent ontwierp Merki ook enkele bij-
passende meubels, vervaardigd uit Ticino ker-
senhout of Europese eik. Vero biedt daarmee
een totaalconcept voor de badkamerinrich-
ting. De meubels worden gekenmerkt door
verticale handgrepen die ingelegd zijn in de
fronten. Open en gesloten kasten wisselen el-
kaar af bij het wastafelmeubel. De spiegels en
spiegelkasten kunnen optioneel voorzien wor-
den van een soundsystem of een led dimmer-
functie. De vele combinatiemogelijkheden met
de onderbouwkasten, wastafelconsoles en

Interieur 2014
(Vervolg van pagina 4)

Gioto, een douche met schuifdeur 
uit het Stilla-aanbod van Aquaconcept.

Het vrijstaande bad in combinatie met 
de Melange badkraan. (Ideal Standard)

De DEA wastafels van Ideal Standard 
hebben een wit keramisch oppervlak.

Aura is één van de vijf nieuwe Dektonkleuren 
die Cosentino voorstelde.

Een overzicht van HiMacs en al haar toepassingen.
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menwerking werd dit jaar nog eens ver-
nieuwd, met als resultaat twee nieuwe kranen-
series: Plug en Surface.
Bij de collectie Surface staat een visuele uni-
formiteit centraal. Zowel de kranen als de be-
dieningselementen worden daartoe bedekt
met een rechthoekig tablet uit hetzelfde ma-
teriaal als het werkvlak: solid surface, natuur-
steen… Wanneer de kraan op het werkblad
zelf staat, kan het tablet eveneens gebruikt
worden als legvlak voor zeep of andere acces-
soires. Ook bij muurbevestiging van de kraan
kan deze afgewerkt worden met een tablet in
het materiaal van de wastafel.
Plug betreft een serie minimalistische en com-
pacte kranen die op het werkblad, aan de muur
of zelfs onder een hangkastje of spiegelkast
geïnstalleerd kunnen worden. De kranen wor-
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kasten zorgen voor de nodige variatie.
www.duravit.be

Geberit
De bezoekers van Interieur op een origi-
nele manier onderdompelen in de we-
reld van Geberit, dat was de opdracht
die de fabrikant gaf aan ontwerper Tho-
mas Deconinck. “Op de Biënnale wil je
bezoekers niet overrompelen met 101
producten, maar wil je ze een unieke
productbeleving geven”, zo vertelt Tho-
mas. “Met het uitgebreide Geberit as-
sortiment was dat een echte uitdaging,
ondanks het feit dat al deze producten
een gemeenschappelijk element heb-
ben: water.” Op de stand stonden
daarom water én (bij uitbreiding) de na-
tuur centraal. In een decor van rotsen,
planten en een heuse waterval werden
de recente nieuwigheden van Geberit
voorgesteld. We zagen er de reeds ge-
kende AquaClean Sela douche-wc in
een staande uitvoering en voorzien van
het spoelreservoir Monolith Plus. Deze
sanitaire module kan uitgerust worden
met diverse innovatieve functies, zoals
ingebouwde geurextractie en discrete
verlichting.

Daarnaast toonde Geberit het bedieningspa-
neel Sigma70, uitgerust met servobesturing.
Deze uiterst dunne glazen plaat is niet voor-
zien van bedieningsknoppen, maar wordt
door een lichte aanraking in werking gezet.

Tot slot zagen we nog
het Geberit Sanbloc
douche-element, een
waterafvoersysteem
dat in de muur geïnstal-
leerd wordt. Hierdoor
moeten de vloer of de
doucheplaat niet meer
onderbroken worden
voor een klassieke af-
voer. De sierplaat heeft
een discrete vormge-
ving en kan mee bete-
geld worden.
www.geberit.be

RVB
RVB, dat volgend jaar haar 80e verjaardag
viert, werkte in de loop der jaren al geregeld
samen met designer Alain Berteau. Deze sa-

shower technology

Don’t worry, be happy.

 Calle Penedès, 16-26 • Zona Industrial, Sector A • 08759 VALLIRANA (Barcelone) 
 Tel. (34) 936 83 38 82 • Fax. (34) 936 83 50 61 • exporttres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com

salle de bain.indd   1 10/3/14   11:17:09

Het hout van de Vero-meubels contrasteert
mooi met het witte keramiek. (Duravit)

Op de stand van Geberit stond water centraal.

Duravit en Philippe Starck vieren 
25 jaar samenwerking. Op de foto: 
de iconische wastafels uit de serie 
Starck 1.

Het spoelreservoir Geberit Monolith Plus
is optioneel verkrijgbaar met geurextractie
en verlichting.
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water glijdt van het glasoppervlak waardoor
kalkneerslag vermindert na het opdrogen.
Achterblijvende kalksporen zijn eenvoudig te
verwijderen. Daarnaast gaat het hier om een
gezond en hygiënisch materiaal, zo horen we
van de fabrikant. Glas is namelijk niet bevor-
derlijk voor de ontwikkeling van schimmels en
micro-organismen en geeft geen vluchtige or-
ganische stoffen af. De Saint-Gobain Glass Ti-
meless-coating biedt een garantie van tien
jaar tegen corrosie.
www. saint-gobain-glass.com

Stijlvol overnachten in Kortrijk 
Wie de beurshallen verliet en de binnen-
stad van Kortrijk introk, kon daar heel wat
initiatieven van nieuwe en reeds gekende
designers ontdekken. Zo namen een 15-
tal exposanten uit diverse disciplines hun
intrek in een statig herenhuis in de Overlei-
estraat. Onder de naam Gin Belet @ OL3
nodigden zij bezoekers uit een kijkje te
komen nemen en zelfs te overnachten in
het huis. Stijn D'Hondt en Jules Dobbels,
initiatiefnemers achter Gin Belet, kozen
voor een combinatie van fotografie, cultuur
en design. Ook de badkamersector was

daarbij aanwezig. Naast het InGrid gamma
van Vika, werd nog het opvallende bad
‘The Wave’ van kunstenaar Bram Masselis
getoond. The Wave is oorspronkelijk be-
doeld als een buiteninstallatie, geïnte-
greerd in een glooiend landschap. Voor
deze tentoonstelling herwerkte Masselis
het werk tot een bad. The Wave bootst
met zijn organische vormgeving de golven
na en werd vervaardigd uit het natuurlijke
materiaal hennep.
www.ginbelet.be
www.brammasselis.com

Baden tussen de golven: The Wave van
Bram Masselis. (Foto: Kurt van der Elst)

Het glas Timeless van Saint-Gobain 
Glass is bestand tegen corrosie.

den bediend via een joystick en kunnen in ver-
schillende ruimtes geïntegreerd worden, zowel
bij particulieren als in openbare gebouwen.
www.rvb.be

NotOnlyWhite
Het Nederlandse designlabel NotOnlyWhite
werd enkele jaren geleden opgericht door ont-
werpster Marike Andeweg. Het gamma omvat
verschillende productgroepen, waaronder
kasten, plankjes en krukken, maar ook baden
en wastafels. Op Interieur werd in première de
nieuwe Scape collectie voor de badkamer
voorgesteld. Daarmee voegt NotOnlyWhite
voor het eerst ontwerpen van een externe de-
signer toe aan de bestaande collecties van
Marike Andeweg. Scape is een ontwerp van
de Nederlander Joost van der Vecht en be-
staat uit diverse wastafels, waarvan twee
muurmodellen en drie monolithische wasta-
fels. Deze laatste hebben een statige vormge-
ving, maar ogen toch verfijnd door de dunne
buitenrand van 12 mm, vervaardigd in zwarte
HiMacs. Een subtiele plint tilt de monoliet net
van de grond. De binnenzijde is beschikbaar
in drie verschillende versies: blokken van wit
HiMacs, een raster of een Bianco Carrara
marmeren plaat creëren elk op hun manier
een aparte stijl en bieden veel ruimte voor het
plaatsen van accessoires.
De wandmodellen zijn vervaardigd uit wit Hi-
Macs en beschikken over twee inlays. Ook
hier zijn namelijk zowel een raster als blokken
van wit HiMacs beschikbaar. 
www.notonlywhite.com

Alape
44 jaar geleden, in 1970, produceerde Alape
zijn eerste industrieel gefabriceerde inbouw-
waskom, EW 3. “Deze geglazuurde stalen
waskom is fundamenteel in onze geschiede-
nis”, vertelt de fabrikant. “Vanaf 1970 tot op
heden zijn er meer dan een miljoen exempla-
ren van de EW 3 geproduceerd.” Op Interieur
werd een verfijnde versie van deze klassieker
voorgesteld. Deze EW 3.2 is een moderne en
technisch herziene versie. Alape benadrukt
dat deze nieuwe wastafel geen vervanging
voor het klassieke model is; beide producten
worden aangeboden.
Nieuw bij de EW 3.2 wastafel is het feit dat er
geen pvc-tape meer gebruikt moet worden
om een naadloze verbinding tussen de was-
kom en het blad te bekomen. Daarnaast zijn
beide kanten van de waskom (binnen en bui-
ten) nu volledig wit geglazuurd. Hierdoor kan
de kom geïntegreerd worden in systemen die
slechts bestaan uit een wastafelblad.
Tot slot toonde Alape de mogelijkheden voor
Special Solutions. Omdat de stalen waskom-
men, in tegenstelling tot keramiek, niet aan
een vooraf gedefinieerde gietvorm gebonden
zijn, blijven zij binnen het productieproces
continu veranderbaar. Voor speciale projecten
kan Alape individuele breedteafmetingen, op
de millimeter nauwkeurige uitsnijdingen of
specifieke ralkleuren voorzien.
www.alape.com
www.vandervoort.be

Saint-Gobain Glass
Al meer dan 350 jaar produceert Saint-Gobain
Glass glasproducten met heel wat toepassin-
gen voor de woningbouw en de utiliteitsbouw.
Tijdens Interieur focuste de fabrikant op het
gebruik van glas in de badkamer, met een
speciale aandacht voor technologie in combi-
natie met design. Op de stand werd de
nieuwe Timeless-coating voorgesteld. Dit hel-
der glas, dat ontwikkeld werd voor douche-
wanden en badschermen, is voorzien van een
speciale, onzichtbare coating. Deze extra laag
zorgt ervoor dat kalkaanslag zich niet kan
vasthechten aan het oppervlak, waardoor het
glas minder snel dof wordt of veroudert. Het

Interieur 2014
(Vervolg van pagina 7)

Actua

Desco lanceert e-shop en Badboek 2015
Tijdens haar opendeurdag dit najaar had
Desco heel wat nieuws aan te kondigen: niet
alleen stelde de groothandelaar het Badboek
2015 voor, ook werd de e-shop gelanceerd.
De opendeurdag van Desco stond dit jaar in
het teken van hernieuwbare energie. Met een
voorstelling van de nieuwste producten en
praktijkgerichte demonstraties brachten de
vertegenwoordigers van ruim 110 leveran-
ciers de vakman op de hoogte.
Verder stelde Desco het Badboek 2015 voor.
“Het Badboek is een presentatieboek met

een overzicht van ons aanbod. Ook tips, uitleg
over materialen, weetjes en een woordje uitleg
over de diverse ontwerpers worden opgeno-
men in dit boek. Thema’s zoals regenwater-
winning, waterbehandeling en centrale
verwarming komen eveneens aan bod”, aldus
Desco.
Tot slot werd de Desco e-shop voorgesteld.
Het gaat om een beveiligde online shop voor
de professionele gebruikers die bovendien
gratis is voor elke vakman die de Desco leve-
rings- en betalingsvoorwaarden respecteert,
aldus de groothandelaar. Aan de hand van ar-
tikelnummer, productnummer, productgroep
kunnen de gezochte artikels snel worden te-
ruggevonden. Een link verwijst de klant door
naar de artikelgegevens op de site van de fa-
brikant. 
www.badboek.be
www.desco.be

Lambrechts opent vestiging in Leuven
Het werd een druk najaar voor groothandel
Lambrechts: het bedrijf had niet enkel haar
jaarlijkse Installatiebeurs voor professionele
installateurs op het programma staan, maar
organiseerde ook de derde editie van de
Lambrechts Design Award en opende een
nieuw filiaal in Herent (Leuven). Na Diest en

Aarschot is Leuven het derde Lambrechts fi-
liaal waar de professionele installateurs van
Vlaams-Brabant terecht kunnen voor al hun
installatiemateriaal, sanitair en verwarming.
Daarnaast wil Lambrechts met deze vesti-
ging ook een bevoorradingspunt voorzien
voor de Limburgse bedrijven die in Brussel
gaan werken. In het voorjaar van 2015 plant
Lambrechts tot slot nog de opening van een
toonzaal aan dit nieuwe Leuvense filiaal, de
eerste toonzaal in Vlaams-Brabant.
www.lambrechts.eu

De RVB-kraan Plug, geïnstalleerd onder een spiegelkast.

De monolithische wastafels Scape van NotOnlyWhite zijn verkrijgbaar in drie versies.

EW 3.2 is een nieuwe versie 
van Alapes klassieke wastafel.

De catalogus van Desco 
is ook online beschikbaar.

Het nieuwe filiaal op de Brusselsesteenweg 
te Herent (Leuven).
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Het bedrijf omvat twee aparte af-
delingen, zo legt Chris Van Schel-
straete ons uit: Beveka sales en
Beveka productions. Beveka sales
te Merksem heeft een stockage-
ruimte van meer dan 10 000 m² en
is gespecialiseerd in houten plaat-
materiaal. Naast brute materialen
zoals MDF, spaanplaat en multi-
plex biedt Beveka sales ook een
breed aanbod decoratief materiaal
aan. Beveka productions, geves-
tigd in Malle, verwerkt de platen
tot meubelonderdelen. Het mo-
derne, uitgebreide machinepark
kan vele bewerkingen aan en biedt
ondersteuning in het uitwerken van alle interi-
eurprojecten.

‘U bent aan zet’
In de vorm van drie schaakstukken worden de
drie activiteiten van het bedrijf weergegeven.
De dame staat daarbij voor Decorline, het de-
coratief plaatmateriaal van Beveka sales nv.
Het bedrijf is verdeler van de Duitse merken
Kronospan en  Pfleiderer (nieuwe naam voor
de merken Thermopal, Duropal en Wodego)
en het Oostenrijkse Kaindl en beschikt over
meer dan 200 uni-kleuren en houtimitaties op
voorraad. 
Het tweede schaakstuk, de toren, represen-
teert de brute plaatmaterialen waaronder
MDF, multiplex, spaanplaat en lichtgewicht
platen. Het voorraadprogramma is breed en
zeer uitgebreid per soort. Zo zijn er heel wat
diktes en grote afmetingen verkrijgbaar.
Het paard tot slot staat symbool voor het
maatwerk van Beveka productions nv. In de
4500 m2 grote productieruimte wordt gezorgd
voor het zagen, frezen, drevelen, oplijmen,
boren en kantenlijmen van de platen. De pers-
installatie met PU-lijm is flexibel inzetbaar bin-
nen een lengte van max. 4100 mm en
een breedte van max. 2100 mm. 

Inspiration Center
In september werd het Inspiration Cen-
ter feestelijk geopend. Beveka sales be-
schikte voordien over een kleine
toonzaal, maar voelde de nood aan een
grotere ruimte om haar klanten te ont-
vangen. Met het nieuwe center richt Be-
veka sales zich tot verwerkers en
aankopers van plaatmateriaal, architec-
ten, meubelbouwers… De doelgroep is
uitgebreid, maar omvat uitsluitend pro-
fessionele klanten. Zij krijgen in de toon-
zaal heel wat informatie over het
plaatmateriaal. Zo is een volledige wand
ingericht met grote stalen. “We kunnen
de tentoongestelde platen gemakkelijk
aanpassen aan de heersende trends”,
vertelt Chris Van Schelstraete. “Op dit
moment zijn wittinten nog steeds zeer
populair in de keuken- en badkamerin-
richting, maar wanneer de trend veran-
dert, passen wij ons aan.” Kleine stalen
zijn ook beschikbaar, net als de digitale
versies. 
De stalen van de materialen die als
werkblad gebruikt kunnen worden, zijn
apart opgesteld. Beveka toont de werk-
bladen die voorradig zijn, maar beschikt
daarnaast over een ruim aanbod werk-
bladen op bestelling van het merk Duro-
pal. Tot slot voorziet Beveka sales een

uitgebreide informatiemap voor elke bezoeker.
Deze omvat een overzicht van de Decorline
platen, een prijslijst en een onderdeel ‘product
in de kijker’ waarin een bepaalde categorie of
materiaal kort wordt toegelicht.

Materiaalboxen
Doorheen het Inspiration Center staan nog
verschillende materiaalboxen opgesteld. Elke
box geeft uitleg over een bepaald aspect van

het gamma. Op deze manier krijgt de bezoeker
in één oogopslag een idee van de verschil-
lende mogelijkheden en kan hij deze makkelijk
vergelijken. Zo toont de box ‘Story of material’
het verschil tussen de soorten materialen. De
‘MDF-studio’ geeft een overzicht van alle mo-
gelijkheden in MDF: brute MDF-platen in alle
mogelijke afmetingen en diktes, ingekleurd,
diepfrees, (vochtwerend) MDF voorzien van
grondlaag, … ‘Light in the Box’ spitst zich toe

op de lichtgewicht platen en toont aan hoe een
grote, stabiele plaat ook zeer licht kan zijn. De
‘After party box’ laat de verwerking tot meu-
belonderdelen zien, en ‘Glossy’ geeft een
overzicht van platen met een glansafwerking.
Aangevuld met nog enkele andere boxen krijgt
de klant op een originele en overzichtelijke ma-
nier een idee van de mogelijkheden van Be-
veka sales nv en Beveka productions nv. 
www.beveka.be

Plaatmateriaal en maatwerk

Beveka opent Inspiration Center
Beveka sales nv, toeleverancier van plaatmateriaal en maatwerk voor professionele
klanten, opende in september haar Inspiration Center in Merksem. Professionele
klanten worden hier ontvangen om het aanbod en de diensten van Beveka sales te
leren kennen. Ook wij maakten kennis met het bedrijf en lieten ons rondleiden door
mevr. Chris Van Schelstraete.
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De materiaalboxen tonen de vele mogelijkheden van het plaatmateriaal. Dit najaar werd het Inspiration Center feestelijk geopend.

Een grote stalenwand biedt een overzicht van het aanbod. Beveka sales ontvangt professionals in haar toonzaal.

SCHELL inside. 
Een zuivere zaak.
Innovatieve totaaloplossingen 
van de expert in hygiëne.

Frequent gebruikte openbare, halfopenbare en 

industriële sanitaire ruimtes moeten aan bijzondere 

vereisten voldoen – zeker wanneer het op hygiëne 

aankomt. Een goede zaak wanneer de oplossingen 

voor de kraantechnologie dan van een erkend 

deskundige in dit domein komen: Schell. Van 

de hoekregelkraan over spoelsystemen voor wc‘s, 

douche- en wastafelkranen tot het innovatieve 

HyTwin-systeem. Wij ontwikkelen robuuste, spaar  - 

zame en vooral hygiënisch baanbrekende oplossingen 

voor uw drink- en proceswaterinstallatie.

Voor gebruik in scholen, hotels, wegrestaurants of 

stadions. Of misschien in uw volgend bouwproject.

Verantwoordelijkheid voor de gezondheid.
www.schell.eu

WASTAFELKRANEN

WANDINBOUW-
DOUCHEKRANEN

OPBOUW-
DOUCHEKRANEN

HOEKREGELKRANEN

SPOELSYSTEMEN 
VOOR WC‘S

DOUCHEPANELEN

MONTAGEMODULES

SPOELSYSTEMEN  
VOOR URINOIRS
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Nieuw bij Facq: Delphy van Delpha
Met de badkamermeubels Studio en Inspi-
ration/C40 uit de Delphy-collectie toont
Delpha oplossingen voor kleine ruimtes.
De Studio-lijn (voor ruimtes > 4m2) bevat
een badkamermeubel dat verkrijgbaar is
in breedtes 60, 80 en 105 cm. Het meubel
heeft een ruime onderkast, een spiegel
of toiletkast met vergrootspiegel en
een muurbeugel met accessoires. Inspira-
tion/C40 is geschikt voor badkamers tot
5m2 en zet in op extra opbergruimte. Het
gegoten wastafelblad, de bamboe compar-
timenten en de geïntegreerde accessoires
tonen de designkant van deze lijn.

www.facq.be

Comfort douchekop van Schell
Een minimum verbruik voor een maximum
comfort, zo omschrijft Schell haar nieuwe
compacte douchekop. De Comfort-
douchekop is voorzien van een tijdloos
en praktisch design waardoor deze een-
voudig schoon te maken is. “Onze nieuwe
douchekop met waterbesparende techno-
logie kan geïnstalleerd worden in publieke
ruimtes zoals zwembaden, sauna’s en
sportfaciliteiten. De kop kan zowel gebruikt
worden in nieuwbouw als bij renovaties en
is geschikt voor installatie tegen een muur
of paneel”, aldus de fabrikant.

www.schell.eu

Stijlvolle douchebak Espace 
van Ligne Pierre 
Ligne Pierre breidt haar gamma in quartz
composiet verder uit. De nieuwste ontwik-
keling is Espace, een stijlvolle douchebak
die Ligne Pierre volledig op maat maakt.
Espace kenmerkt zich door strakke lijnen,
een licht gewicht en een dikte van 50 mm.
Speciaal hierbij is dat de plaats van de af-
voerzone volledig vrij kan worden gekozen:
een afvoerzone in het midden van de
douchebak, aan de zijkant… De onderzijde
is vlak en de douchebak is verkrijgbaar in
11 standaardkleuren. Alle info is terug te
vinden op de website.
www.lignepierre.com

Natuur in de badkamer met Class-Tres
Water is een essentieel onderdeel van de
natuur, zo stelt Tres. De nieuwe kranenserie
Class-Tres werd dan ook geïnspireerd op
elementen uit de natuur. “De kranen uit
deze serie verplaatsen het water op een
subtiele manier, zoals een bergrivier dat
doet”, zegt de fabrikant. De Class-collectie
biedt verder nog diverse douchemogelijk-
heden, voorzien van verschillende wateruit-
gangen: watervalstraal, doucheregen of
met kleurentherapie. De serie wordt nog
aangevuld met elektronische en zelfslui-
tende kranen.

www.tresgriferia.com

Moldulaire InGrid collectie van Vika
InGrid, de badkamerserie die Vika voor-
stelde tijdens Interieur, is een modulair
gamma dat de consument toelaat om de
badkamer een persoonlijke invulling te
geven. De serie bestaat uit open en geslo-
ten kasten in diverse dieptes, afmetingen
en afwerkingen. Ook voor de wastafels is
er heel wat keuze: een enkele of een dub-
bele waskom, een ingefreesde handdoe-
kenhouder, een geïntegreerde of een
opbouw waskom. Rechthoekige, ronde en
ovale spiegels, al dan niet in combinatie
met een kast, vervolledigen InGrid.

www.vika.be

Douche Monoluxe 
van Baignoires à Porte
De Monoluxe douche is een kleine revolutie
in de sanitairsector, aldus Baignoires à
Porte. De douche kan in korte tijd door een
sanitaire installateur vervangen worden
door een douche van 150 cm x 80 cm x 72
cm (zonder tegelwerken). De zijdelingse
wanden (die hoger zijn dan bij het oude
bad) bepalen de omtrek van de douche en
vormen een geheel met de bodem, wat
voor een volledige afdichting zorgt. De mo-
dulaire elementen maken verschillende
combinaties mogelijk. Monoluxe is een in
België vervaardigd product dat binnen ± 8
dagen geleverd kan worden.
www.baignoires.be

Bosch breidt stofafzuigsysteem uit
De GDE hex Professional is de laatste aan-
vulling van Bosch op haar aanbod stofaf-
zuigsystemen. Deze stofafzuiging past op
alle breekhamers uit het Bosch-programma
en is compatibel met het Click & Clean
systeem. De afzuiging wordt met een snel-
spanner aan de hamerbuis van het gereed-
schap bevestigd en kan aangepast worden
aan verschillende toestellen en werkposi-
ties. GDE hex Professional bestaat uit een
zuigklok die de beitel omsluit en een daar-
aan aangesloten zuigbuis die aan de snel-
spanner bevestigd wordt.

www.bosch.com
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Tijdens de vorige editie kon deze Duitse vak-
beurs meer dan 187.000 bezoekers verwelko-
men, waarvan een derde uit het buitenland
kwam. Bijna 2500 exposanten stelden er hun
nieuwe producten en innovatieve oplossingen
voor de toekomst voor, en dat in de catego-
rieën water en energie. Nu, enkele maanden
voor de aanvang van de beurs, laat de orga-
nisatie al weten dat ze ook voor 2015 een
goede opkomst verwachten: “ISH is het plat-
form voor toekomstgerichte onderwerpen
zoals het behoud van grondstoffen, het ge-
bruik van hernieuwbare energiebronnen, de-

mografische veranderingen en de impact van
deze veranderingen op de badkamers van
vandaag.”

ISH Water & ISH Energy
Voor de volgende editie werd ‘Comfort meets
Technology’ gekozen als algemene slagzin.
De beurs heeft haar vaste stek in de gebou-
wen van Messe Frankfurt. Zoals steeds wor-
den de hallen onderverdeeld in twee
categorieën: ISH Water en ISH Energy. Op ISH
Water vinden de bezoekers duurzame, de-
sign-georiënteerde oplossingen voor de bad-
kamer terug, voorgesteld onder de slogan
‘Water for People’. ISH Energy is het forum
voor airconditioning en ventilatie, energie-
management, hernieuwbare energie, automa-
tisering in de bouwsector en bouw- en ener-
gie-technologieën. Nieuw is nog dat ISH voor
het eerst een partnership aangaat met een
gastland. Zo zal Polen tijdens de volgende

editie van de beurs een speciale positie inne-
men. 

Evenementen
Tijdens de beurs vinden opnieuw heel wat
evenementen plaats. Voor de eerste keer zal
het onderzoeksproject ‘Bathroom of the Fu-
ture’ voorgesteld worden, een samenwerking
tussen de universiteit van Art & Design te Of-
fenbach en de Duitse vereniging van sanitair,
verwarming en airconditioning ZVSHK. Stu-
denten werkten daarvoor nieuwe producten
uit voor bestaande badkamers met het oog op
een ‘Design for All’ resultaat waarbij produc-
ten ontworpen worden die mensen helpen om
lang en zelfstandig te wonen in hun eigen wo-
ning. Verder vindt het trendforum ‘Pop up my
Bathroom’ plaats, een evenement waarop de
badkamertrends voor 2015 en 2016 worden
voorgesteld en besproken. Tot slot worden er
in het licht van ISH enkele wedstrijden geor-
ganiseerd. Zo worden alle exposanten uitge-
nodigd om deel te nemen aan de ‘Design Plus
powered by ISH’ award.

Praktisch
ISH vindt volgend jaar plaats van dinsdag 10
tot en met zaterdag 14 maart in de beursge-

bouwen van Frankfurt am Main. De beurs
opent dagelijks haar deuren van 9u tot 18u.
Op de laatste beursdag (de enige dag dat de
beurs ook bezocht kan worden door niet-pro-
fessionele bezoekers) sluit ISH om 17u. Het
volledige beursprogramma, alsook informatie
over de ticketverkoop en het transport, is
terug te vinden op de website.

Gratis toegangskaarten
Messe Frankfurt biedt ook dit jaar een beperkt
aantal gratis toegangskaarten aan. Wil u hier
aanspraak op maken, dan kan u een email
sturen naar kristof.nelis@messefrankfurt.be
met als onderwerp ‘Gratis ISH dagticket -
Badkamer Krant’. De eerste 50 reacties zullen
een gratis dagticket toegestuurd krijgen.
Heeft u vragen betreffende de beurs of deze
ticketactie? Dan kan u contact opnemen met
de Messe Frankfurt België - Luxemburg waar-
van de vertegenwoordiging gevestigd is in
Brussel. Uw contactpersoon is opnieuw
Kristof Nelis.

www.ish.messefrankfurt.com

‘Comfort meets Technology’

ISH 2015
Volgend voorjaar is Frankfurt opnieuw
gaststad voor de tweejaarlijkse vak-
beurs ISH. Deze beurs voor sanitair,
verwarming, energie, klimaat- en instal-
latietechniek en hernieuwbare ener-
gieën, rekent op zo’n 2400 exposanten
van overal ter wereld.

Partner Info

Het trendforum ‘Pop up my Bathroom’ wordt
ook in 2015 georganiseerd.
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Stuur deze antwoordbon terug met uw gegevens of fax hem door, bellen kan ook op 02/534 00 06.     

  Ik wens gratis en vrijblijvend een documentatie te ontvangen.

  Ik zou graag aanwezig zijn op een demonstratie.                                
   Dhr.    Mevr.    Firma:   

Naam:   Voornaam: 

Adres:    Nr:   Bus: 

Postcode:   Gemeente:   

Tel: /  E-mail:          

B
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Bezoek op afspraak onze toonzaal en test zelf 

Aanpasbare douche  «MONOLUXE» voor SENIOREN, gemakkelijk en snel geplaatst 
door een installateur  in één dag en zonder tegelwerk

Calevoetstraat 84 - 1180 Brussel
Fax: 02 534 00 06

info@monoluxe.be - www.monoluxe.be

 02 534 66 10

Ter vervanging van hun bestaande bad, dat steeds moeilijker wordt

VOOR NADIEN Direct  van de Belgische fabrikant

Veilige douche met 
gemakkelijke instap, zitje 

inclusief,  anti-slip bodem, 
schuifdeuren (instap in 

zittende positie, dan naar 
binnen draaien)

Montage elementen

bvba

 

Instapbaden
Jean-Marie Beyers 
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Wereld

Wijziging verkoopsorganisatie 
Dornbracht
Met ingang van 1 september 2014 vond er
een wijziging plaats in de verkoopsorgani-
satie van Dornbracht in België, zo vernam
onze redactie. Hiermee komt de samen-
werking tussen Dornbracht en de agentuur
Gils & Gils tot een einde. De orderverwer-
king en de dagelijkse contacten (voor leve-
ringen en administratieve zaken) worden
overgenomen door het kantoor in Neder-
land. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
alle bestaande faciliteiten. Voor de Belgi-
sche klanten is een speciaal Belgisch team
aangenomen, met sales managers voor
Vlaanderen en Wallonië.
Dornbracht laat nog weten dat het terug-
kijkt op een jarenlange en succesvolle sa-
menwerking met Gils & Gils en wil daarvoor
ook graag haar waardering uitspreken.
www.dornbracht.com

Oras en Hansa bundelen krachten
Oras, de Finse producent van kraanwerk
voor badkamers en keukens, heeft zijn
marktaandeel in Europa fors uitgebreid
door de overname van het Duitse Hansa.
De eerste fase van de overname is inmid-
dels afgerond. Voor België werd per 1 ok-
tober een nieuwe juridische entiteit
opgericht: Hansa Armaturen Belgium NV.
Deze zal op termijn alle producten samen-
brengen onder de Hansa-vlag.
Oras zocht al langer naar een mogelijkheid
om haar omzet en activiteiten in de rest van
Europa uit te breiden. Die kwam er in sep-
tember 2013 met de overname van Hansa
Metallwerke AG. “80% van onze klanten
zijn gemeenschappelijk, dus het is logisch
dat we samen sterker staan dan als con-
currenten”, zegt Kosta Kourtis, directeur
Oras Belux. “Oras staat heel sterk in func-
tionele, elektronische kranen, Hansa is
vooral een begrip in design. We brengen
beide nu samen om van elkaars sterktes te
profiteren.” Door de naamsbekendheid en
aanwezige salescontacten in de nieuwe
regio’s zullen op termijn alle producten
onder de naam Hansa verenigd worden.
In Scandinavië blijft Oras echter ge-
woon Oras. 
www.hansa-belgium.be
www.oras.com

Beurzen

Zesde editie Tools&Tools
Gebruikers van professioneel gereed-
schap, ijzerwaren en bevestigingsma-
terialen duiden best 29 en 30 januari
en 1 en 2 februari 2015 aan in hun
agenda. Die dagen vindt de zesde edi-
tie van de vakbeurs Tools&Tools Pro-
fessional Equipment plaats. Meer dan
950 merken zullen vertegenwoordigd
zijn, zowel grote, bekende spelers als
kleinere merken. 
Tijdens de dealerdagen (29 en 30 ja-
nuari 2015) zijn de deuren open van 13
tot 21u. Professionele eindgebruikers
en de industrie zijn op 1 en 2 februari
2015 welkom van 9 tot 17u. Place to
be: Brussels Kart Expo (Groot-Bijgaar-
den).
www.tools-tools.be

Product Info

Tece breidt Drainpoint S uit
Met Drainpoint S biedt Tece een modulair sys-
teem aan voor puntafvoeren. Het bedrijf lan-
ceert nu een aanvulling op dit gamma
waarmee het ook mogelijk is om een puntaf-
voer te integreren in een natuurstenen vloer of
een vloer betegeld met keramische tegels.
Tece introduceert namelijk roosterranden
waarin de keramische tegel of een stuk na-
tuursteen als afdekking gemonteerd kan wor-
den. Daardoor behoudt de vloer een strak

uitzicht als één geheel, met slechts dunne af-
voerspleten waardoor het water wordt afge-
voerd.
Tece stelt twee verschillende oplossingen
voor: een afvoer met een rooster van 100 x
100 mm en een grotere variant van 142 x 142
mm. Deze laatste versie is leverbaar met een
dunne, roestvrijstalen rand waarin een stuk
tegel of natuursteen bevestigd kan worden.
Ook bij deze oplossing lijkt de vloer één ge-
heel, echter met een bescheiden accent op de
plaats van de afvoer.
www.tece.be

G-Teek: modulaire wageninrichting 
Op de vakbeurs HVAC, die dit najaar plaats-
vond in Brussels Expo, maakten we kennis
met een nieuwe speler op de markt: G-Teek,
producent van modulaire ladesystemen voor
de wageninrichting. G-Teek biedt zowel op-
lossingen voor indoor wageninrichting (in de
kofferruimte van diverse types auto’s) als out-
door systemen voor onder meer pick-ups. Bij
deze laatste systemen wordt er gewerkt met
een corpus vervaardigd uit extra dik alumi-

nium traanplaat. De watervaste lades lopen
op een roestvrijstalen ladegeleider en zijn ge-
schikt voor ruw gebruik in openlucht. Zowel
de indoor- als outdoor-systemen zijn eenvou-
dig zelf te installeren, zo vernemen we: “Elke
lade is een afzonderlijke unit die aan de zijkant
voorzien is van bevestigingspunten. Daarmee

kunnen de lades makkelijk aaneen bevestigd
worden, ongeacht de afmetingen. Ook in de
hoogte zijn bevestigingsgaten voorzien zodat
de gebruiker zelf de verschillende modules op
elkaar kan plaatsen. Het nodige bevestigings-
materiaal wordt steeds meegeleverd.” Het
systeem kan achteraf nog uitgebreid worden.
Ook diverse accessoires, zoals vloerplaten,
zijn verkrijgbaar.
www.g-teek.be

Verantwoord douchen 
met HansaForSenses
HansaForSenses is een douchesysteem dat
een bijzondere vormgeving en douchecomfort
combineert met een verantwoord waterver-
bruik. Het systeem bestaat uit een thermo-

staat, een royale hoofddouche en een hand-
douche. De thermostaat valt op door het de-
sign in hoogglanzend wit met het uiterlijk van
glas en is voorzien van een geïntegreerde
houder. De bodemplaat van deze houder is
uitneembaar voor een eenvoudige reiniging.
De hoofddouche met diameter van 238 mm
biedt een extra brede, zachte douchestraal.
De handdouche tot slot, beschikt over een
massagefunctie.
Het douchesysteem van Hansa is verder uit-
gerust met enkele slimme technieken om
water te besparen. De Tiptronik-knop geeft
met een gekleurde lichtring rondom de bedie-
ningsknop namelijk de ideale douchetijd aan:
groen staat voor milieubewust, rood voor een
hoog verbruik. Deze knop werkt eveneens als
regelaar voor de waterhoeveelheid. Met een
druk op de knop wordt de stroom van het
douchewater gestart voor een periode van 4
minuten, waarna de douche automatisch
stopt. Voor wie nog korter wil douchen, kan
de standaard 4 minuten douchetijd op elk ge-
wenst gestopt worden. Ook het verlengen van
de douchetijd is mogelijk.
www.hansa-belgium.be

Slimme toestellen van Nest
Nest Labs is fabrikant van thermostaten en
rookalarmsystemen en breidde onlangs de
verspreiding van haar producten uit in Europa.

Zo zijn sinds kort de Nest Learning Thermo-
stat en Nest Protect verkrijgbaar in ons land.
Naast enkele online kanalen worden de pro-
ducten verdeeld door groothandel Van
Marcke.
De Nest Learning Thermostat maakt program-
meren overbodig, zo vernemen we: de gebrui-

pag. 12 �

Tece Drainpoint S met een roestvrijstalen 
roosterrand.

De ladesystemen van G-Teek zijn verkrijgbaar 
in 150 verschillende afmetingen.

De producten van Nest zijn verkrijgbaar 
bij Van Marcke Technics.

HansaForSenses stimuleert het korter douchen.
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en ’s avonds intensief gebruikt worden, rustte
Radson enkele radiatoren uit met een turbo-
functie. Muna E, Flores E en Elato E beschik-
ken over een Boost-knop waarmee deze
turbofunctie in gang wordt gezet: een homo-
gene en geruisloze warmeluchtstroom ver-
spreidt zich over de vloer en warmt de ruimte
snel op.
Designliefhebbers kunnen kiezen voor de
Tinos E en Paros E, twee elektrische radiato-
ren met een minimalistische vormgeving.
Delta HE is dan weer een klassiek toestel met
retro-uitstraling. De stalen D-profielbuizen
optimaliseren de warmte-afgifte van deze ra-
diator, die ook met een handdoekbeugel ver-
krijgbaar is.
De laatste nieuwkomers in deze productgroep
tot slot zijn de toestellen Yali Ramo (met
vlakke voorzijde) en Yali Parada (met geprofi-
leerde voorzijde). Beide toestellen hebben
rechte zijpanelen en een decoratief boven-
rooster. Het temperatuurbereik, de bedrijfs-
modi en de maximale oppervlaktetemperatuur
zijn via de digitale display instelbaar.
www.radson.com

Designradiator Zehnder Vitalo
Zehnder produceert designradiatoren voor re-
novaties en nieuwbouw en stelde twee nieuwe
toestellen voor: Zehnder Vitalo Bar en
Zehnder Vitalo Spa. Deze radiatoren werden
ontworpen door het architectuur- en design-
bureau King & Miranda, gevestigd in Milaan.
De toestellen hebben een slank profiel met
een diepte van 16 mm. De warmte wordt ver-
spreid via warmtegeleidende materialen waar-
onder aluminium, koper en grafiet. Een
koperen buis is ingebed in een honingraat-
structuur van aluminium, wat voor een snelle
en gelijkmatige warmteverdeling over het ra-
diatorfront zorgt.

Zehnder Vitalo Bar is voorzien van één of twee
chroom handdoekhouders met aan de linker-
zijde een opening om handdoeken op te han-
gen. Bij de Zehnder Vitalo Spa werden deze
houders vervangen door één of twee uitspa-
ringen. Beide toestellen zijn ook verkrijgbaar
in een elektrische versie met een afstandsbe-
diening met dag- en weekprogramma en een
timerfunctie.
www.zehnder.be

Product Info

ker dient de temperatuur een week lang hand-
matig in te stellen, waarna de thermostaat een
gepersonaliseerd schema opstelt. Door de in-
gebouwde sensoren ‘weet’ de thermostaat
wanneer er niemand in huis is en verlaagt de
Auto-Away functie automatisch de tempera-
tuur. De thermostaat kan daarnaast bediend
worden vanaf een smartphone, tablet of com-
puter.
Nest Protect is een rook- en koolmonoxidea-
larm dat de gebruiker waarschuwt wanneer er
gevaar dreigt in het huis. Het systeem slaat
niet enkel alarm, maar vertelt ook wat het pro-
bleem is. Via de Nest-app kan het alarm zelf
een bericht sturen naar een telefoon. Zodra
Nest Protect een probleem vaststelt, ontvangt
de gebruiker een waarschuwing. 
Beide producten kunnen ook samenwerken:
als Nest Protect bijvoorbeeld CO-alarm slaat
en er op dat moment een actieve wifi-verbin-
ding is, schakelt de aangesloten Nest Ther-
mostat automatisch de gasketel uit.
www.nest.com
www.vanmarcke.be

Easy Drain S-Line douchegoot
Met S-Line neemt Easy Drains een nagenoeg
onzichtbare en stijlvolle douchegoot op in
haar gamma. S-Line wordt geïnstalleerd tus-
sen de vloer en de muur en is voorzien van de
TAF en WPS technieken van Easy Drain. De
douchegoot kan zowel worden toegepast in

een houten vloer als in een betonnen vloer-
constructie en heeft een 50 mm waterslot. Het
roosterframe is in de hoogte verstelbaar en
kan worden ingesteld op een tegel dikte va-
riërend van 7 tot en met 18 mm.
De Easy Drain S-Line is verkrijgbaar in diverse
maten: 700, 800, 900, 1000 en 1200 mm.
www.easydrain.nl
www.rmsanitair.nl

Duravit haalt de natuur in de badkamer
Hout zorgt met zijn authentieke structuur en
kleur voor een warme sfeer, zo stelt badka-
merfabrikant Duravit. Het bedrijf merkt daarbij

een evolutie op in het gebruik van hout: naast
donkere nuances zoals notenhout of wengé
lijken lichte houtoppervlakken namelijk aan
terrein te winnen. “In tegenstelling tot de
krachtige tinten zijn de ‘blonde’ houtsoorten
een optisch lichtgewicht. Houtsoorten zoals
eik reflecteren het licht en vergroten zo op-
tisch kleinere badkamers”, aldus Duravit. De
fabrikant heeft in het gamma verschillende
mogelijkheden voor liefhebbers van lichte
houtsoorten. Zo is de meubelcollectie Vero
beschikbaar in het echthouten oppervlak me-
diterraan eik. De nerven van dit houten opper-
vlak lopen horizontaal, wat voor een opvallend
contrast zorgt met de verticale, glanzend
chromen grepen. De ledverlichting onder het
wastafelblad accentueren dit lijnenspel.
Ook in het gamma X-Large van Sieger Design
is een meubel in echthoutfineer geborstelde
eik te vinden. De contouren aan de voorzijde
van dit meubel beschikken over een kader van
24 mm, waarvan slechts 12 mm zichtbaar is.
De serie Delos van het designcollectief Eoos
is beschikbaar in het echthoutfineer lichte eik
met een geborstelde reliëfstructuur. De deuren
van dit greeploze, geometrisch vormgegeven
gamma hebben een beetje overlap en kunnen
zo gebruikt worden om de deur te openen.
www.duravit.be

Royal 60 wastafel van Keuco
Het inrichtingsconcept Royal 60 van Keuco
wordt gekenmerkt door een slanke vormge-
ving en een lichte uitstraling. Duidelijk, recht-
lijnig en puristisch, zo omschrijft de fabrikant
zelf dit badkamergamma. De serie, die ont-
worpen werd door Tesseraux + Partner in
Potsdam, werd onlangs nog uitgebreid met
een nieuwe wastafel met zachte vormen. Deze
keramische wastafel is beschikbaar in de drie
afmetingen 700, 1050 en 1400 mm en bete-
kent een verdere uitbreiding van de combina-
tie- en planningsmogelijkheden van dit
gamma. De rand van de wastafel loopt gelei-
delijk over in de waskom, wat de zachte vor-

men van deze wastafel benadrukt. De nieuwe
Royal 60 wastafels zijn verkrijgbaar als dub-
bele en als enkele wastafel, en dat met bijpas-
sende wastafelmeubels. Royal 60 biedt
daarnaast een omvangrijk assortiment van
badkamermeubelen, spiegelkasten en ver-
lichte spiegels. Ook combinaties met de kra-
nen en accessoires van Keuco’s serie Edition
11 en Edition 300 zijn mogelijk.
www.keuco.de

Caleido stelt nieuwe reeks voor
Caleido, producent van designradiatoren,
stelde onlangs haar nieuwigheden voor het
komende jaar voor. Opvallend daarbij was de
radiator Caesar, Caleido’s eerst toestel dat
volledig vervaardigd werd uit koper. Caesar
heeft een klassieke vormgeving met enkele
retro elementen (zoals de kruisvormige bedie-
ningsknoppen) en kan gebruikt worden als
handdoekenverwarmer. Door de modulaire
opbouw van de radiator is deze beschikbaar
in een onbeperkt aantal hoogtes. Ook voor de
afwerking is er keuze uit diverse mogelijkhe-
den: chroom, brons, goud of koper.
Daarnaast vestigde Caleido de aandacht op
haar designradiator Shine, een ontwerp van

James Di Marco. Deze radiator straalt letter-
lijk, en dat door het ledverlichtingssysteem dat
rondom de witte of zwarte verwarmingsplaat
loopt. Shine sleepte al enkele designprijzen in
de wacht, waaronder de MIAW 2014 prijs, uit-
gereikt door de ArchiDesignClub.
www.caleido.it

Sphinx 345 in matte versie
B.V. De Sphinx Maastricht introduceert drie
nieuwe kleuren voor de badkamerserie Sphinx
345. De bestaande kleuren hoogglanzend wit,
bourgogne rood en platinagrijs worden aan-
gevuld met  wit mat, lavagrijs mat en hout-
structuur in natuurlijke eik. “Deze drie nieuwe
kleuren (beschikbaar voor de Sphinx 345 on-
derkasten, zijkasten, planchets en spiegelkas-
ten), zijn afgestemd op de actuele woontrends
waarin matte, donkere kleuren en elementen
met structuur en een natuurlijke uitstraling
sfeerbepalend zijn”, aldus Sphinx.

Naast diverse kleurmogelijkheden geeft de
serie Sphinx 345 de mogelijkheid om te spe-
len met de hoogte en samenstelling van de
meubelelementen. Zo is er bij de lichtspiegels
de mogelijkheid om de lichtlijsten bij de instal-
latie vanuit de middenpositie naar links of
rechts te verplaatsen, wat een bijzonder effect
geeft. Het keramiekprogramma bestaat uit
diverse wastafels, wandbidets en toiletten.
Voor het toilet is er keuze uit twee Rimfree-
varianten. Vanaf dit najaar is ook het verkorte
wandtoilet Sphinx 345 xs voor de kleinere
badkamer verkrijgbaar in een Rimfree-uitvoe-
ring.
www.sphinx.be

Elektrische badkamerradiatoren 
van Radson
Verwarmingsfabrikant Radson biedt een ruim
aanbod radiatoren, waaronder heel wat elek-
trische toestellen voor de badkamer. Omdat
deze toestellen vaak voornamelijk ’s ochtends

Het rooster van deze douchegoot 
is omkeerbaar.

Het Royal 60 wastafelmeubel is beschikbaar 
in diverse afmetingen.

De meubels van Sphinx 345 kunnen 
op diverse manieren gecombineerd worden.

Het badkamermeubel Vero in mediterraan eik.

Caleido vult haar I Classici collectie 
aan met deze Caesar radiator.

Radiatoren in diverse stijlen voor elke ruimte.
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Vitalo kan gekoppeld worden 
aan lage temperatuursystemen, 
warmtepompen en condensatieketels.
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