
Geniet van het leven



Ultra Flat SOlID

DOUCHEN IN WEELDE

Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier 
van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van 
design en comfort voor uw badkamer.

De nieuwe douchevloeren van de serie Ultra Flat 
Solid is een nieuw passend antwoord daarop.

De douchevloeren hebben een natuursteenstructuur 
met reliëf waardoor de kans op uitglijden aanzienlijk 
vermindert. De douchevloer past letterlijk in elke 
badkamer, omdat de douchevloer op locatie passend 
op maat geslepen kan worden. Ook een inkeping is 
geen probleem. 

Ultra Flat Solid is verkrijgbaar in vijf kleuren: 
Wit - Zandbeige - Betongrijs - Mokka bruin - Zwart

Breng voor meer informatie een bezoek aan:
www.idealstandardnederland.nl 

Zandbeige Betongrijs Mokka bruin ZwartWit
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De badkamer is de meest persoonlijke ruimte in

huis. Een plek waar iedereen zijn of haar unieke

momenten beleeft. Lekker bijkomen na een drukke

dag, even opfrissen na een intense workout, je mooi

maken voor een avondje uit, met het hele gezin

gezellig tandenpoetsen… een plek van rituelen,

dagdromen en ontspanning.

Zoveel mensen,
zoveel wensen
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ULTIEME 
AANDACHT & 
EXPERTISE!

Nadenken over een nieuwe badkamer 

of een nieuw toilet is stiekem best 

een lastig traject. Allereerst moet u 

veel keuzes maken op technisch vlak. 

Daarnaast moet alles in een beperkte 

ruimte passen. En tot slot moet uw 

persoonlijke smaak natuurlijk perfect tot 

uiting komen. Het ontwerpen en bouwen 

van een badkamer vereist dan ook veel 

specifieke kennis. Bij  Baden+ werken 

mensen die hier passie voor hebben.  

Graag gaan ze met u om de tafel om 

goed te luisteren naar uw verhaal. Om 

vervolgens een badkamer te realiseren 

die precies past bij  uw woning, de 

ruimte, de technische randvoorwaarden, 

uw persoonlijke situatie en… uw smaak 

uiteraard!

STAP VOOR STAP NAAR  
UW NIEUWE BADKAMER

INLEVEN
Bij Baden+ volgen we de laatste trends en innovaties  
op de voet. Maar belangrijker nog: we leven ons in!  
We gaan uitgebreid met u om de tafel om uw wensen, 
smaak, gezinssituatie en budget in kaart te brengen.

ONTWERPEN
Samen maken we het eerste badkamerontwerp.  
Daarbij halen we het maximale uit de beschikbare 
ruimte. Eventueel maken we een afspraak bij u thuis 
om de technische mogelijkheden en onmogelijkheden 
te bekijken. Een badkamer is immers een complex 
project. Vóór de muur moet het mooi zijn, maar ook 
erachter moet ook alles technisch kloppen.

SELECTEREN
Heeft u een goed gevoel over het ontwerp en hebben 
we alles goed in kaart gebracht? Dan kiezen we samen 
de juiste badkamerproducten. Daarna werkt uw Baden+ 
specialist het definitieve badkamerontwerp en de 
bijpassende offerte uit. 

INSTALLEREN
Het bouwen van een badkamer is vakwerk.  
Uw Baden+ installateur werkt daarom alleen met 
goed geschoolde en ervaren mensen die de lat hoog 
leggen. Zij gaan achtereenvolgens slopen, leidingen en 
eventueel vloerverwarming plaatsen, stucen, tegelzetten 
en het sanitair plaatsen. Een omvangrijke verbouwing 
waar veel specialistisch werk aan te pas komt.

GENIETEN!
Als we klaar zijn, lopen we de badkamer grondig  
met u door, zodat we zeker weten dat u helemaal 
tevreden bent. Tot slot geven we u een degelijk 
schoonmaakadvies. En dan… genieten maar!
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Heeft u zelf al ideeën over de
indeling en stijl van uw badkamer?
Of vragen die u wilt stellen aan de
badkamerspecialist? Kijk dan eens
op pagina 126. Hier kunt u uw
eigen creativiteit en vragen kwijt.
Of ga naar onze website voor het
online ontwerpprogramma.

ALVAST ZELF 
AAN DE SLAG

Badkamerontwerper 
bij u thuis
Iedere badkamer is uniek. Voor een advies op 
maat komen we daarom graag de situatie bij u 
thuis bekijken.

Uw voordelen:
•  Advies, maatvoering en  

inmeting door een echte  
vakman bij u thuis.

•  Een afspraak op een 
moment dat het u uitkomt. 

•  Ter plekke een oordeel 
en advies over alle 
technische zaken.

badenplus.nl

Maak eenvoudig een afspraak 
op badenplus.nl
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planten en natuurlijke kleuren 
en materialen

botanical
MOOD

De verfrissende  
kracht van groen

MOODBOARD

Vinyl behang, ook geschikt voor de badkamer. 
www.dutchdahlia’s.nl 

CLIFF 
GREEN

CAYENNE 
BROWN

Gezien bij Blijdesteijn. 
Merk: POMS



Badkamer
beleving

Een nieuwe badkamer binnenstappen is ultiem 

genieten: van die creatieve indeling bijvoorbeeld, 

of die serene sfeer. Maar ook de weg daarnaartoe is 

een beleving op zich. Bladeren, dromen, schetsen… 

En het begint allemaal hier, met tientallen pagina’s 

badkamerinspiratie. Geniet ervan!
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Nog meer inspiratie voor  
de ultieme familiebadkamer? 

 Bezoek onze website!

badenplus.nl

HAPPY
FAMILY
Met een gezin is het ’s ochtends een drukte van 

jewelste in de badkamer. De één wil tandenpoetsen, 

terwijl  de ander nog onder de douche staat. En dan 

komt er ook nog iemand binnen voor een laatste blik 

in de spiegel. Met een slim badkamerontwerp kan dat 

allemaal. Kijk maar eens naar deze badkamer: door 

een muurtje als scheiding tussen douche en wastafel 

heeft niemand last van elkaar. Privacy gegarandeerd, 

en er is zelfs nog ruimte voor een bad. 
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1. Deze spiegelkast  b iedt  veel  extra opbergruimte!  En kan ook nog eens vol ledig worden ingebouwd. 2.  Geen nare to i le tgeuren
meer met de Geber i t  Duofresh.  Wel  zo f r is… 3.  Handig !  Deze strakke designradiator  van Vasco heef t  een handdoekbeugel
waarop je ook nog a l ler le i  spul let jes kwi j t  kunt.  4. Mater ia len in jeanskleuren geven de fami l iebadkamer een stoere twist .
5. Dankzi j  de Grohe CoolTouch technologie wordt  de bui tenkant van de kraan nooi t  te heet  om vast  te pakken. Extra vei l ig

voor k inderhandjes !  6.  Met XXL-tegels in betonlook combineer je een stoere ui ts t ra l ing met rust .
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NOOIT MEER 
DRINGEN
Geen ellenbogenwerk meer! Deze keramische wastafel is namelijk  
1,20 m breed en heeft twee wasbakken. Ruimte genoeg, dus nooit meer 
dringen. De strakke wastafelkranen zijn van ons huismerk Mix & Match. 
En het Sphinx meubel eronder biedt u extra veel opbergruimte. 

Handige oplossingen voor het hele gezin
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Het nieuwe  
badkamer lookbook  

ligt voor u klaar!

Haal hem nu op in de winkel!

132 pagina’s  
badkamer  
inspiratie!


