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Qisani Trentino Ice White badmeubel Qisani Doppio wastafel

Qisanie Allasio Ice White badmeubelQisani Vanity Flush wastafel

Een wastafel
die altijd past ...

Met een Qisani maatwerk wastafel en badmeubel kun je het materiaal, de kleur en afmeting zelf kiezen. Dit 
biedt dus oneindig veel mogelijkheden. En altijd past bij de laatste trends of juist tijdloos is, Of combineer het 
met een Frameworks voor een stoere uitstraling. 

www.dekkerzevenhuizen.nl/qisani

q
Qisani Vanity Copper wastafel en Frameworks 
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Bad&Body

Bij Bad&Body doen we meer 
dan badkamers ontwerpen en 
installeren. Wij willen u ook 

graag inspireren. Daarom 
krijgt u van ons dit magazine 

kado. Een magazine vol  
inspiratie, trends en  
badkamernieuwtjes.

Informatie & inspiratie
U  wilt zich natuurlijk breed oriënteren, want een bad-
kamer is een grote aankoop. Maar dat begint dus met 

inspiratie: weet u al welke stijl u het meeste ligt? 
En heeft u een goed beeld van wat er allemaal mogelijk 
is? De sanitairwereld is volop in ontwikkeling, en het zal 

u verbazen hoeveel keuzemogelijkheden we 
u bieden – van sunshowers tot inloopbaden en van 

geïntegreerde beeldschermen tot verwarmde spiegels.    

Van harte welkom
De Bad&Body-ondernemers zijn allemaal zelfstandig 

ondernemers, die gekend zijn in hun regio. Kiezen 
voor Bad&Body is dus een keuze voor de ‘winkel om 

de hoek’, met alle voordelen van een grote keten. Een 
breed assortiment tegen eerlijke prijzen, maar wel 

dichtbij en met een hoog serviceniveau. U bent van 
harte welkom!

Colofon
Productie en ontwerp: 

Qiss reclame en resultaat
Redactie en interviews: 

Qiss reclame en resultaat
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.

Onze ontwerpster Daniëlle
Onze ontwerpster Daniëlle Meijer over haar 
inspiratie en de trends van nu en morgen.

De & van Bad&Body
Dit zijn de zekerheden die u bij ons mag verwachten.

Voor alle leeftijden
Voor elke fase in het leven andere oplossingen. 

Water zit in onze natuur
Nederland leeft al jaren met het water en dat is iets 
om zuinig op te zijn.

We doen het samen
Samen met de Bad&Body-vakman naar een  
passende badkamer.

Stap voor stap
Bij Bad&Body volgen we een duidelijk plan. 

Kraantrends
De nieuwe trends 
in wastafel-, bad- 
en douchekranen.

Tegels
Alles over de 
nieuwste tegels.

Stap voor stap
Wij bouwen uw 
badkamer volgens 
een strak plan.

40

42

26

Inhoud

Net even anders
Ruud en Marjolijn over hun badkamer.

Dit is helemaal mijn smaak
André wilde een moderne en praktische badkamer.

Robuust en stoer 
René en Wendy zijn gek op de industriële stijl.

Echte glamour 
Hans en Frans houden niet van saai en alledaags.

Tegelwijsheid
De tegeltrends op een rijtje.

Kraantrekkelijk
De nieuwste kranen.

Grote boodschap
De trends voor het kleinste kamertje.

Voor je body: Janzen
De heerlijke verwenproducten van Janzen. 

Bad&Body-badkamers
Onze meest verkochte badkamers.

Wishful bathing
Hotelbadkamers om van te dromen.

Zo zit je er warmpjes bij
De verwarming die je kiest, heeft meer invloed op je 
badkamer dan je misschien beseft.

& Zo kan het ook
Badkamertrends en kleuren.

Badkamerinspiratie
Binnenkijken en badkamerstijlen

Nog meer inspiratie?

Onze badkamers
Onze best lopende 
badkamers in het 
zonnetje gezet.

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

Even anders
Ruud en Marjolijn 
doen dingen graag 
net even anders.

Daniëlle
Onze ontwerpster
vertelt.
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“

Onze ontwerpster 
Daniëlle Meijer 
over nieuwe  
trends voor de  
badkamer.

Bad&Body

Wij houden van

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

Golvende tegel
Over opvallen gesproken. 
Deze tegelwand met  
golvend patroon is een 
echte eyecatcher in  
de badkamer. 

Natuurlijk
hout en steen

De combinatie van na-
tuurlijk hout en steen 
werkt heel mooi. Het 
zorgt voor een stoer 

en warm effect.

A

Creatieve
Oplossingen

lles om mij heen kan een inspiratie zijn 
voor het interieur van een badkamer 

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

Meer durven
“Alle beelden die ik onderweg tegenkom, ook 
van websites van hotels en restaurants van 
over de hele wereld, verzamel ik. Internet is 
sowieso een bron van inspiratie, denk bijvoor-
beeld aan Pinterest en Instagram of blogs en 
vlogs waar je bij mensen thuis kunt binnen- 
kijken. Als ik alle informatie verzameld heb, ga 
ik knippen en plakken en maak ik trendcolla-
ges of digitale moodboards op de computer. 
Uit dit trendoverzicht maken we met een klein 

team een selectie van wat 
we kunnen gebruiken voor 
onze badkamers.  
Bij Bad&Body houden we 
van creatieve oplossin-
gen. We zijn niet bang om 
uitgesproken stijlen neer te 
zetten en moedigen het aan 
om meer met de badkamer 
te durven. De badkamers 
van Bad&Body stralen lef 
uit, ze mogen opvallen.”
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wart blijft onverminderd een trend, het 
maakt iedere badkamer stoerder en 

geeft de ruimte meer pit. Vooral matzwarte 
kranen, douchesets en accessoires zijn op dit 
moment erg in trek. Maar voor wie al durft: 
donkerbruin wordt het nieuwe zwart, vooral 
mooi in de mix met marmeren structuren. 
houteffecten en koperkleurige accessoires,  
veel glans en spiegels.
Elegante hotelchique badkamers zijn sowieso 

steeds meer in opkomst. Dit zie je terug 
in een rijke en overdadige styling met 

cihique materialen. Kranen en dou-
chesets zijn tegenwoordig verkrijg-
baar in veel verschillende kleuren: 

goud, champagne, rosé en brons, om extra te 
kunnen shinen. Warm koper en bronzen kleur-
schakeringen komen ook terug in de tegels.” 

Rustig aan
“Voor wie het allemaal iets minder bling bling 
mag, is er de Scandinavische stijl met poeder 
pasteltinten en veel wit. Het zorgt voor rust 
en overzicht, en een frisse stijlvolle badkamer. 
Of ga voor een bohemian Ibiza stijl, waarmee 
je de badkamer een heerlijk strandgevoel 
geeft. Hierbij zie je veel rotan, landelijke  
accessoires, robuuste materialen en Marok-
kaanse elementen terugkomen.” 

“Met pastel en 
veel wit zorg je  

voor rust
en overzicht”

Z

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

Zwart blijft mooi
De trend van zwarte 
kranen, toiletten en  

accessoires blijkt nog 
steeds actueel.

8
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Bad&Body

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

Gebroken
Tegels die zijn opge-
bouwd uit stukken ge-
broken tegel. Een soort 
mozaiek dus.

Bohemian Ibiza
Robuuste materialen, rotan, landelijke  

accessoires en Marokkaanse invloeden 
geven de badkamer een  

heerlijke beachvibe.

Zacht en stoer
Scandinavische tinten en 

duidelijke lijnen zorgen voor 
rust en overzicht in de bad-
kamer. Zachte pasteltinten 

zijn populair, vaak gecombi-
neerd met stoerdere tegels. 

Koper in de  
badkamer
Metalen zoals koper,  
rosé goud, goud en zwart  
metaal maken een opmars.  
Het geeft glans aan de  
badkamer en is extra  
stijlvol met matte tegels.

1
2

3

4
5

Net hout
Waan je op een tropisch 
eiland met een badkamer-
vloer of wand van  
keramiek met een hout-
look. Bijvoorbeeld met 
een structuur van  
houten planken.

9



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

Gebroken
Tegels die zijn opge-
bouwd uit stukken ge-
broken tegel. Een soort 
mozaiek dus.

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

1 2

5
Tegel XXL 

Het formaat van de badkamer-
tegels, met een staallook of 

marmer motieven, neemt toe: 
ze vergroten de ruimtelijkheid 

van de badkamer en hebben 
als pluspunt dat je minder 

voegen ziet.

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

3
Ruwe look

Beton ciré is in opmars: het bestaat uit 
gemalen kiezelstenen en zand met  

een speciale hars waardoor  
je een mooi mat en ruw 

stucwerk krijgt. 

4

Bad&Body

uurzaamheid wordt steeds belangrijker, 
nu we ons steeds bewuster zijn van het 

milieu en de toekomst van de planeet. Zuinig 
met water omgaan is belangrijker dan ooit en 
daar spelen onder andere waterbesparende 
douchesystemen en kranen goed op in. 
Handgemaakte, gerecyclede materialen en 
milieuvriendelijke technieken nemen toe. We 
zien ook veel innovatieve technische snuf-
jes, zoals toiletten met een douchereiniging, 
douches die ingesteld worden op tijd, automa-
tisch licht en spiegels met spiegelverwarming 
en touchbediening.”

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

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

“De badkamer-
tegel mag  

gezien worden.”
D

11
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Hang naar behang
Waterafstotend behang 
in de badkamer is in 
opkomst; hét alternatief 
voor tegels! Het geeft 
een decoratief accent 
aan een douchewand, 
zoals deze van  
London art.

Perfect duo
Het robuuste, industriële gevoel 
van staal in combinatie met het 
stoere van beton zorgt voor een 
eigentijds beeld. Bovendien kun 
je de badkamer er optisch groter 
mee laten lijken. 

10



Maak van je badkamer een echte eyecatcher in je huis door het gebruik van zwart/wit  

contrast. Het uitgebreid aanbod designradiatoren in zwart of wit past perfect in heden-

daagse badkamers. Kies je voor tijdloos wit of toch liever karaktervol zwart? Met beide 

kleuren zit je goed! Een badkamer in zwart en wit straalt puristische elegantie uit. Maak 

je zwart/wit badkamer af door het gebruik van mooie accessoires. Wat dacht je van 

een exclusief zwart design ventielset dat perfect aansluit bij de stijl van je radiator en 

badkamer. 

Je badkamer in puristische stijl voor het échte wellness-gevoel.

PURE 
VORMGEVING
IN ZWART/WIT

RADIATOREN  I  VENTILATIE  I  VLOERVERWARMING  I  KOELING  I  WARMTEPOMPEN  I  LUCHTREINIGING WWW.VASCO.EU

EEN ÉCHT 
WELLNESS GEVOEL 

adv Bad en Body.indd   2adv Bad en Body.indd   2 9/06/2021   10:219/06/2021   10:21

INTELLIGENTE 
ELEGANTIE
GEBERIT AQUACLEAN. DÉ DOUCHEWC.

WHIRLSPRAY  
DOUCHE
TECHNOLOGIE

TURBOFLUSH 
SPOEL
TECHNOLOGIE

AFSTANDS
BEDIENING

ORIËNTATIE
LICHT

Ontdek een compleet nieuw gevoel van frisheid en hygiëne met Geberit AquaClean Sela:  
de douchewc reinigt u na één druk op de knop met een warme waterstraal. Meer informatie  
over de Geberit AquaClean douchewc’s vindt u op www.geberit-aquaclean.nl.



Een nieuwe badkamer uitzoeken betekent:  
balans vinden tussen opties, budget en smaak. Die ene 

lekkere tegel in dat mooie formaat. En een sfeer die 
gewoon klopt. Tot slot wilt u geen gedoe: een heldere 

prijs, géén onnodige troep in huis en een foutloze 
montage. Dat is de & van Bad&Body.

Dat is de      van 
Bad&Body 

Bad&Body

     Duidelijke offerte zonder verrassingen. 
Een duidelijke offerte is voor Bad&Body vanzelfsprekend. Géén 

prijsknallers en megakortingen, wel een eerlijke prijs die we 

goed onderbouwen.        Alle A-merken in huis.  
Bad&Body voert alle goede en nóg betere merken. Daardoor 

heeft u de breedste keus in kwaliteit, functionaliteit en prijs-

voering.                Altijd een persoonlijk badkamer- 
ontwerp. Iedereen heeft zijn eigen stijl, budget, wensen en 

beschikbare ruimte. Daarom maakt Bad&Body het ontwerp vol

ledig 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.

Maak direct een  
afspraak met  
een specialist

14 15



 HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

 Douchewanden | Douchebakken | Douchesystemen | Wandbekledingssystemen 

 Comfort & Onderhoud | Alu-Spiegelkasten | Designradiatoren

HSK – Dé specialist voor alle 

producten ‘rondom de douche’ 

en ‘warmte in de badkamer‘.

AquaXPro 200

Douchekuip Dobla

Plafond douchesAccessoires

Wandinbouwbox met RenoDeco SilktouchDouchebak marmer-polymer in steenoptiekDesignradiator Semprio

Aperto Pro met RenoDeco wandbekleding

Zó mooi kan
warmte zijn!

De mooiste warmte voor wonen en werkenwww.instamat.nl De mooiste warmte voor wonen en werkenwww.instamat.nl



Bad&Body

voor allevoor alle
leeftijden

De Bad&Body-ondernemers zijn er voor iedereen: 
van starters tot grote gezinnen en van jongeren tot 
senioren. Bij iedere levensfase horen andere eisen 

en wensen. Of u nu kiest voor optimaal ruimte- 
gebruik of ultiem comfort, toegankelijkheid  

of oplossingen voor intensief gebruik:  
we denken graag met u mee. 

“Alledaagse dingen willen 
we graag simpel houden. 
Dus kozen we voor prak-

tisch en toegankelijk.”
 Een drempelloze inloopdouche  

met antislip – wel zo’n veilig idee. 

 “Voor ons kindje stellen 
we twee eisen aan onze 

badkamer. Hij moet praktisch 
zijn, maar vooral: veilig.”

 Thermostaatkraan: goed beveiligd tegen 
grijpgrage kinderhandjes.

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

Ruimtebesparend
Dit minimalistisch       
wastafelmeubel is  
nauwelijks groter  

dan een boekenplank.

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

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

Douche met kleur
Extra energie én een 

gezond kleurtje dankzij  
de sunshower.

2 jaar

18 jaar

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

30 jaar

65 jaar

40 jaar

Dankzij een zitje  
blijft douchen tot  
op hogere leeftijd  
genieten. 

1918



De MAGNUM Mat is een zeer dun systeem dat 
zorgt voor een snelle opwarming van de vloer. 
De meegeleverde MAGNUM Remote Control WiFi 
thermostaat heeft een aantal slimme innovaties 
die ervoor zorgen dat de vloer e�  ciënt en 
energiezuinig opgewarmd wordt. De MAGNUM 
Mat heeft tevens een levenslange warmtegarantie*. 

MAGNUM Look spiegelverwarming zorgt in zeer 
korte tijd voor een condensvrije spiegel.

MAGNUM producten zijn verkrijgbaar bij Bad & 
wBody. Wenst u meer informatie dan kunt u tevens 
terecht op magnumheating.nl of belt u tijdens 
kantooruren naar 0166-609 300.

REG.-Nr. 40041320

Vloerverwarming
met slimme
WiFi thermostaat.

* Voorwaarden op 
magnumheating.nl

Perfecte vorm
Groot comfort

Ultieme flexibiliteit met de nieuwe hansgrohe Finoris Flex
Finoris Flex, de gebruiksvriendelijke wastafelmengkraan met uitrekbare 
vuistdouche maakt alles mogelijk voor het hele gezin: van je handen 
wassen tot de baby een badje geven of spontaan je haren wassen.  
De oplossing om routinetaken eenvoudiger dan ooit te maken.
 
Ervaar het verschil en geniet van comfort en kwaliteit.

hansgrohe.nl

210056 Advertentie Bad en Body - Finoris Flex.indd   1210056 Advertentie Bad en Body - Finoris Flex.indd   1 30-04-21   11:0930-04-21   11:09



Bad&Body

WATER 
ZIT IN ONZE 

NATUUR
Niks is zo oer-Hollands als water. Het 
is overal om ons heen. Daar moeten 

we zuinig mee omgaan. Dat 
gaat makkelijker dan  

je denkt.

Nederland en water, de twee zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Van de 

kust tot de sloten, vaarten, plassen, kanalen, 
rivieren, meren en natuurlijk de Amsterdamse 
grachten. Onze molens, gemalen, polders en 
dijken zijn wereldberoemd. Ons land heeft 
niet alleen de schoonheid te danken aan het 
water, maar deels ook de rijkdom. Eeuwenlang 
hebben Nederlanders het water in hun voor-
deel benut, maar we voeren ook al eeuwen 
een strijd tegen de zee. Denk aan het wonen 
op terpen, het aanleggen van dammen en 
waterkeringen, met als hoogtepunt de Del-
tawerken. Wij Nederlanders zijn dé expert als 
het gaat om watertechnologie, transport over 
water en bouwen in drassig land. Logisch, 
want bijna een derde van de Nederlanders 
woont onder de zeespiegel. 

Puur natuur
Een deel van onze mooiste natuurgebieden 
bestaat uit waterwingebieden – in totaal zo’n 
21.000 hectare. U fietst, wandelt of vaart er 
waarschijnlijk regelmatig. Van al het water
dat daar wordt gewonnen, komt tweederde 
uiteindelijk in de badkamer terecht. Daarom is
water voor Bad&Body een bron van inspiratie. 
Water is ook iets om zuinig op te zijn, iets wat 
we niet moeten verspillen.

Zuinig met 
water
Juist in de 
badkamer valt 
veel winst te 
behalen als het 
gaat om minder 
water verspil-
len. Nederlan-
ders douchen 
gemiddeld 8 mi-
nuten per keer, 
als we allemaal 
een minuutje 
korter douchen 
scheelt dat 
maar liefst 27 
miljoen kuub 
water per jaar. 
Door zuinig te zijn kunnen we dus veel water 
besparen.  Vandaar dat we, samen met u, niet 
alleen een praktische en mooie badkamer 
willen ontwerpen, maar ook altijd zoeken naar 
duurzame en efficiënte oplossingen, zoals 
douchekoppen met een EcoSmart systeem, 
slimme mengkranen en een douche die water 
zuivert en hergebruikt. We zijn het aan Neder-
land verplicht om aan waterbesparing in de 
badkamer mee te denken.

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

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

Je eigen waterzuivering
Deze heerlijke wellnessdouche bevat een 
eigen waterzuiveringsinstallatie, waardoor 
het douchewater onmiddellijk wordt 
gezuiverd en hergebruikt. 

Vaker douchen dan in 
bad gaan, helpt ook al 
mee aan het besparen 
van water. Vergeet 
ook de kraan niet 
uit te doen tijdens 
het tandenpoetsen; 
per minuut stroomt 
anders wel 10 liter 
ongebruikt water weg.

“Water is 
iets om  

zuinig op 
te zijn”

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

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

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.

Samen gaan  
we op zoek  
naar de perfecte 
badkamer

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

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

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

Start direct  
met berekenen!

24 25



Bad&Body

Tegelen en voegen
Daarna betegelen en 

voegen we de badkamer.  
Ook dit is vakwerk. Uiteraard 

gebruiken de installateurs 
van Bad&Body de juiste 
kwaliteitsmaterialen en 

gereedschappen.

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

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

STAP 
VOOR 
STAP1

2

3

Uw 
nieuwe 

badkamer

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

Leidingwerk 
Een strakke en goed werkende badkamer 
begint met de aanleg van alle water- en 
elektriciteitsleidingen. 

Afwerkvloer aanbrengen
Een strakke, rechte vloer is de basis van uw 

badkamer. Als de bestaande afwerk- 
vloer niet voldoet, storten we een nieuwe. 

Afmonteren en opleveren
Uw nieuwe badkamer heeft nu een solide basis. 

Nu gaan we afmonteren. Alles wat u zelf in onze 
showroom heeft uitgezocht, krijgt nu zijn plek, 

van het bad en de douche tot aan de kranen en de 
stopcontacten. Tijdens het afmonteren zijn er vaak 

meerdere installateurs aan het werk. Zij zetten de 
puntjes op de ‘i’ en lopen tot slot de hele installatie nog 

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

Genieten
De afgelopen dagen heeft u dankzij 
onze douchegarantie gelukkig gewoon 
thuis kunnen douchen. Maar u heeft 
intussen natuurlijk wel uitgekeken 
naar uw nieuwe droombadkamer. 
Dankzij de vakkennis en het oog 
voor detail van de Bad&Body-instal-
lateurs kunt u jarenlang zorgeloos 
genieten van uw nieuwe badkamer!

4

5

6

7
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Aparte handdouche
Snel je voeten afspoelen? 

Of je wassen zonder dat 
je haar nat wordt? Een 

handdouche biedt 
uitkomst!

Tip:

Het kleurrijke behang op 
de muur geeft de bad- 
kamer een eigen karakter.

Meer badkamerinspiratie? 
bezoek ons op Pinterest: 
badbody.

Bad&Body

En ze moesten in dezelfde stijl 
zijn. Niet saai en strak, maar ook 
niet te kinderlijk. En omdat we 
best een groot gezin hebben, 
moest er vooral veel bergruimte 
zijn. We houden er niet van om 
rommel in het zicht te hebben.” 
Marjolijn: “Onze adviseur heeft 
alle wensen perfect verwerkt. 
Een gouden achterwand bij 
het toilet. En geen tegels, maar 
behang tegen de wanden. Dat 
maakt het anders. De prakti-
sche kant is ingevuld met een 
inbouwnisje voor spulletjes, 
een groot badkamermeubel 
onder het raam dat enorm veel 
opbergruimte geeft en grote 
lades zodat je gemakkelijk al je 
spullen kwijt kunt en kunt pakken. Zelfs aan 
de luxe details is gedacht, zoals Carrara mar-
mer in de douche en een handige handdouche 
met een zitje.” Ruud: “En niet te vergeten: we 
zijn duurzaam! Omdat we aparte kranen voor 
warm en koud water hebben, gebruiken we 
nooit meer onnodig warm water.”

arjolijn: “Het eerste dat we zeiden 
tegen onze Bad&Body adviseur was 
dat we geen standaard badkamer 
wilden die iedereen heeft. Ons hele 

huis ademt onze persoonlijkheden. Dus waar-
om de badkamers niet? Toen we hoorden dat 
we voor behang en gouden kranen konden 
kiezen, wisten we het direct. Dit gaat goed 
komen. En dat kwam het ook!” Ruud: “We wil-
den onze eigen ensuite badkamer verbouwen, 
maar ook die van de kinderen.  

Ruud (53) en Marjolijn 
(48) houden van ruimte 
en overzicht. En ze 
doen dingen graag net 
even anders.

M

Goudkleurige kranen zijn 
eigentijds en passen prachtig 

bij de achterwand.

“Net even anders, 
         precies zoals 
            we wilden”
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uren wil poetsen, heb ik voor gemakkelijk te 
onderhouden wandkranen en een keramische 
wastafel gekozen. De onderkast geeft extra 
opbergruimte, de tegelstroken tegen de ach-
terwand geven een bijzonder accent en het 
vrijstaande bad met de hoge vrijstaande kraan 
is een prachtige blikvanger. En echt helemaal 
mijn smaak!”

k woon alleen. Dat maakt 
het nemen van beslissin-
gen natuurlijk een stuk 

eenvoudiger dan wanneer je 
rekening moet houden met 
de smaak van anderen. Maar 
dan nog! De mogelijkheden, 
de opties, de materialen – het 
overweldigde me best een 
beetje. Wat moet je kiezen? Ik 

wist dat ik een moderne badkamer wilde. Maar 
het mocht geen kille, minimalistische ruimte 
worden. En ik wilde een apart toilet, maar 
hoe deel je een ruimte hiervoor handig in? 
De adviseur van Bad&Body heeft me enorm 
geholpen. Ik kreeg bijvoorbeeld het advies om 
het toilet van de badkamer te scheiden met 
een schuifdeur. Die zijn helemaal van nu, maar 
ook praktisch. Omdat een schuifdeur niet 
openslaat, kun je de ruimte veel efficiënter 
benutten. Voor de douche geldt hetzelfde: de 
glazen deur ziet er bijna uit als een tweede 
wand als de deur is geopend. Omdat ik geen 

André (33) wilde  
een moderne en 

praktische  
badkamer, maar  

wel met sfeer. 

I

Ook kranen 
kunnen een 

blikvanger zijn in 
de badkamer.

“Dit is helemaal 
mijn 
smaak”

Bad&Body

Tip:

Bij een vrijstaand bad 
staat een vrijstaande 
kraan extra mooi.

 

Licht én privacy
Grote ramen geven 

licht, maar geen privacy. Een 
extra muurtje schermt het 

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

milio: “Ik woon alleen in 
een klein appartement 
in de stad. Om de week 

is mijn vriendin een paar dagen 
hier. Om samen meer van het 
huis te kunnen genieten heb 
ik de badkamer recent laten 
verbouwen. Omdat de ruimte 
beperkt was moesten we wel 
extra goed nadenken over de 

indeling ervan. Gelukkig stond het team van 
Bad&Body voor ons klaar met goede tips. 
We kozen uiteindelijk voor een ontspannend 
whirlpoolbad met een schuine hoek. Het bad 
loopt smal toe bij de voeten, maar voelt toch 
heel riant aan. Vroeger was ik meer iemand 
voor een douche, maar nu geniet ik ervan 
om eens in de zoveel tijd uitgebreid in bad te 
gaan. Door voor dit slimme ontwerp te kiezen, 
was er zelfs nog ruimte over voor een dubbele 
wastafel, met een eigen waskom voor mij 
en voor mijn vriendin. De grote spiegelkast 
maakt de ruimte optisch een stuk groter en 

Emilio (42) heeft een 
klein appartement. 

Door een slimme 
indeling benut hij de  

ruimte optimaal.

E

Een spiegelkast 
doet de badkamer 

groter lijken.

“Kleine ruimte,  
maximaal 
comfort”

No 
Troubles 

 
  

with 

36

Meer badkamer-
inspiratie opdoen? 
Bekijk online onze 
gerealiseerde badkamers

Bekijk direct 
online!
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Tip:

Grijze betontegels en zwarte 
accenten vormen de basis van 
deze badkamer.

Meer badkamerinspiratie? 
bezoek ons op Pinterest: 
badbody.

Bad&Body

badkameradviseur gekozen 
voor grote betontegels als ba-
sis. En een mooi bad dat direct 
tegen de wand kon worden ge-
plaatst en niet betegeld hoefde 
te worden. Daarna hebben we 
de rest ingevuld. Natuurlijk 
mochten zwarte accenten niet 
ontbreken. Die horen echt bij 
de industriële stijl. De wand 
van de inloopdouche is bijvoor-
beeld van glas en zwart staal. 
En ook de inbouwkranen en de 
douchekop zijn zwart. Die dou-
chekop is trouwens ingebouwd 
in het plafond. Daar hadden 
we zelf nooit aan gedacht. Het 
zorgt ervoor dat het allemaal 
nét even specialer is. Zo heeft  
het bad ook een verzonken handdouche en 
heeft de spiegel mooi verdekte verlichting 
rondom. Die details maken onze badkamer 
helemaal af.”

ené: “Tegenwoordig is de industriële 
stijl erg populair. Wij zijn er blij mee, 
want we houden van stoer en 

robuust. Ons hele huis is in deze stijl ingericht, 
dus onze badkamer wilden we er graag op la-
ten aansluiten. Dat is gelukt! Maar we wisten: 
de stijl van je woonkamer pas je snel aan. Bij 
een badkamer is dat niet zo eenvoudig. Daar-
om was het belangrijk in één keer de juiste 
keuzes te maken. Bad&Body kon ons daarbij 
helpen.” Wendy: “We hebben samen met onze 

René (52) en Wendy 
(48) zijn gek op de 
industriële stijl. Die 
hebben ze nu óók in 
hun badkamer.

R

         “Robuust en stoer. 
   Daar houden  
   wij heel veel van!”

Ook ruige materialen 
kunnen warmte en sfeer 
aan de badkamer geven.

 

Wandcontactdozen
Zorg dat er altijd een 

stopcontact naast de spiegel 
geplaatst wordt. Ideaal voor 

föhns en elektrische 
scheerapparaten. 
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Daarom heeft onze adviseur van Bad&Body  
ons op een paar unieke mogelijkheden  
gewezen. Zo hebben we nu geen standaard 
toilet, maar een douche wc van Geberit.  
En we hebben een sunshower met infrarood-
straling en zonnebank in de douche.  
Het verlaagde 
plafond met de 
prachtige design- 
lamp maakt het 
knusse luxegevoel 
voor ons echt 
helemaal af.”

ans: “Opvallen lijkt 
tegenwoordig niet 
meer te mogen. Doe 

maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg. Nou, dat geldt voor 
ons niet! Het is toch heerlijk  
om je eigen knusse wereldje  
te creëren? En daar een wel- 
verdiend glamoureus sausje 
over te gooien? Lekker wat  

luxe en glans. Een badkamer met het ultieme  
luxegevoel. Daar houden we van!” Frans: “Het 
was alleen nog best lastig om dat gevoel te 
creëren. Uiteindelijk is het badkamermeubel  
daarom volledig maatwerk geworden.  
De wandtegels zijn zo geplaatst dat de  
tekening van het marmer doorloopt en één 
geheel vormt. En de terugvallende plint bij het 
bad heeft verlichting, waardoor het haast lijkt 
of het bad zweeft.” Frans: “We hadden genoeg 
gespaard om onszelf flink te verwennen. 

Hans (41) en 
Frans (39) houden niet 
van saai en alledaags. 

Ze gaan voor glamour.

H

Een
kastenwand 
volledig op 

maat voor de 
badkamer.
Pure luxe!

Bad&Body

 

Grote tegels
Tegels uit één stuk  

(tot wel 230 cm!) hebben 
geen voeg nodig en geven 

extra uitstraling.

Tip:

De tegels zijn zo geplaatst 
dat de tekening van het 
marmer doorloopt.

Meer badkamerinspiratie? 
bezoek ons op Pinterest: 
badbody.

“Echte glamour. 
Dat is onze 
badkamer”
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Door te kiezen voor Easy Drain kies je 
voor de meest ervaren en gespecialiseerde 
producent op het gebied van afvoertechniek. 
Met de producten van Easy Drain ben je 
verzekerd van kwaliteit; alle Easy Drain 
producten worden aan de strengste testen 
onderworpen. De kwaliteitszorg stopt niet bij 
de levering van het product zelf. 

Zeer fraai en functioneel 
Ben jij al bekend met de slimme Easy Drain 
R-Line? De Easy Drain R-Line is een inkort-
bare douchegoot met een subtiel afschot 
dat perfect past in elke 
badkamervloer. De Easy 
Drain R-Line is niet 
alleen functioneel, maar 
ook mooi vormgegeven. 
Daarnaast heeft de dou-
chegoot een eenvoudig 
te reinigen sifon.

Opvallend? 
Wil je met de drain op-
vallen? Ga dan voor de 
Easy Drain Diamond. Dit 
is echt een schitterende én opvallende drain 
voor in de badkamer. De Easy Drain Diamond 
voorziet de badkamer van een luxueus gevoel 
dankzij haar unieke vorm. 

Putten in overvloed
Naast douchegoten, hebben we ook douche-
putten in vele soorten en maten. De putten 
zijn in verschillende modellen verkrijgbaar, 
waaronder in een driehoekige, vierkante, of 
ronde variant. Wat is jouw ideale vorm?

Meer van onze producten zien? Bekijk  
www.easydrain.nl of volg ons op social media. 

Easy Drain producten hebben een elegante 
afwerking en zijn zeer geschikt voor kleine 
en grote tegels. Met Easy Drain bieden wij 
een oplossing voor iedere badkamer, tegel-
vloeren, gietvloeren, vinylvloeren, beton en 
natuursteen vloeren. Je hebt de keuze uit 
meerdere roostervarianten in smalle en brede 
uitvoeringen. Het zeer hoge kwaliteit rvs is 
eenvoudig te reinigen. Easy Drain douchego-
ten zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes. 
Bovendien zijn al onze douchegoten eenvoudig 
te reinigen en kunnen ze op elke gewenste 
locatie in de douche geïnstalleerd worden: vrij 
in de vloer, tegen de wand of bij de ingang. Een 
greep uit onze collectie: 

De onderhoudsarme  
douchegoot
De Easy Drain Compact serie zijn tijdloze 
drains, leverbaar in diverse varianten. Met een 
inbouwdiepte vanaf slechts 63 mm is de Easy 
Drain Compact de meest ondiepe douchegoot 
ter wereld. Ga je voor een geborsteld rvs, zwart 
of een betegelbare versie? Maak een keuze die 
past bij het geheel van je badkamer. 

Één van onze voorbeelden uit de Compact serie 
is de Compact Clean, met Dryphon techniek. 
Met als voordeel: minder schoonmaken! De 
drain is voorzien van een onderhoudsarm sifon. 
Dankzij de hoge snelheid (60 liter per minuut) 
waarmee het water door de sifon gaat worden 
vuil en haren direct weggespoeld en krijgt het 
geen kans om zich te hechten. Ideaal! 

“Douchegoten 
die gezien 
mogen  
worden”
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compleet zonder een 

Easy Drain

Easy Drain Aqua Jewels Stone

Advertorial

Easy Drain Diamond

Easy Drain Compact Dryphon

Easy Drain R-Line

Easy Drain Compact Black

Easy Drain XS



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

In beton gegoten
Tegels met betonlook: 

een industriële 
uitstraling, en zeer 

ruimtelijk.

Terug van 
weggeweest

Marrokaanse Zelige 
tegels zijn kleine 

kleitegels die al meer 
dan 800 jaar worden 
vervaardigd. Net niet 

perfect en daardoor 
juist zo fraai.

De tegels die je kiest bepalen voor 
een groot deel de look van je 

badkamer. Dus wat is wijsheid? 
Bad&Body zet de trends voor  

je op een rijtje.

Bad&Body

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

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

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

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

Metallic reliëf
Door de 3dimensionale tegels 

ontstaat er een reliëfwand. 
Omdat het licht op elk moment 
van de dag op een ander punt 

de 3D-tegels raakt, wordt  
het een wand waar je naar 

blijft kijken!
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Koper gezocht
Nog meer glans voor in de badkamer of 
het toilet: ook deze koperkleurige 
wastafelset tovert elke dag weer een 
glimlach op je gezicht!

Kraan met kleur
Metaslim en Metapure van Dornbracht

komen in nieuwe trendy kleuren:
lichtroze, zachtgroen, geel en grijsblauw.

Dat is weer eens iets heel anders dan  
een  chromen kraan!

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

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

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

Bad&Body

Finishing touch
De Hans Grohe FinishPlus kranen zijn in vijf 
nieuwe oppervlakken verkrijgbaar. Van stijl-

vol Brushed Bronze, tot aan trendy matzwart.

Kraan  
trekkelijk 

Zoveel smaken, zoveel kranen. 
Chroom blijft mooi, maar maakt 
steeds meer plaats voor kleur en 

andere materialen.
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Stijlvol en hygiënisch
Met een Geberit antibacteriële 

bedieningsplaat en een douche-
wc (geen toiletpapier maar water) 

houd je het niet alleen schoon. Het 
is ook nog eens heel stijlvol.

Ook voor het kleinste kamertje 
hebben we een grote boodschap: 

matwitte en matzwarte wc’s, 
goud en koper. Maar ook nieuwe 
vormen en oplossingen gaan het 

toilet compleet veranderen.

Bad&Body

Black is beautiful
De trend naar matte kleuren zet verder door, in badka-
mers, maar ook in toiletten. Daarom introduceert Qisani 
nu de Alfa Comfort Rimless behalve in matwit ook in 
matzwart. Zo kun je de gehele badkamer in één  
complete stijl uitvoeren.

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

Dit is wat je  
billen willen
Reinigen met water is 
hygiënischer en stimuleert 
minder papier verbruik. De 
ingebouwde wc-douche 
van Geberit maakt de 
billen blij!  

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

Niks meer aanraken
Met deze mooie achterwand 

van TECE hoef je geen  
knoppen meer in te drukken 

om door te spoelen. Niet 
alleen heel fraai, ook nog 

eens heel hygiënisch!
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Premium badkamerproducten
Xenz levert Premium badkamerproducten aan de betere sanitair speciaalzaken in de Benelux. 

Ons doel is om de allermooiste badkamers te creëren met kwaliteitsproducten die in kleur en 

materiaal perfect op elkaar zĳ n afgestemd. Door ons complete aanbod in diverse maten en 

kleuren is er altĳ d een stĳ l die past. Xenz heeft een eigen fabriek en magazĳ n in Nederland 

waardoor u kunt  vertrouwen op uitstekende kwaliteit, garantie en een snelle levering.

XENZ.NL

De allermooisteDe allermooisteDe allermooiste
badkamers van Nederland
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Roestvrij staal
Gepolijst/

geborsteld

Gold Optic
Gepolijst/

geborsteld

Red Gold
Gepolijst/

geborsteld

Black Chrome
Gepolijst/

geborsteld

STRAK TEGEN 
DE MUUR

www.tece.nl 

Kleuren die matchen

De series TECEdrainprofi le en TECEsquare 
zijn verkrijgbaar in de trendkleuren Gold 
Optic, Red Gold, Black Chrome, Geborsteld 
Zwart en Roestvrij staal. De kleuren zijn 
aangepast op accessoires van toonaan-
gevende fabrikanten, zoals Hansgrohe/
AXOR.

Geborsteld 
Zwart

Het nieuwe doucheprofi el TECEdrainprofi le is gemaakt 
voor de badkamer van nu. De badkamer zonder  
barrières, waarin een ruimtelijk gevoel een belangrijke 
rol speelt. Voor het creëren van een doorlopend 
vloeroppervlak kan het doucheprofi el direct tegen de 
muur, of in de volle breedte van de douche geplaatst 
worden. En doordat het profi el in de breedte in te 
korten is, zijn kleinere tegelstukken rondom overbodig. 
Zo creëert u een ruimtelijke, stijlvolle en harmonieuze 
badkamer.



Bad&Body

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

Wij voor je bad 
Janzen voor
je body

badkamer! De 
unieke formules 
en verschillende 
natuurlijke 
ingrediënten, 
zoals Australisch 
sandelhout , Indi-
sche patchouli of 
Chinese jasmijn, 
zorgen voor een ontspannen moment van 
thuiskomen. Heb je een favoriete geur waar-
mee jij jezelf het liefst de hele dag omringt? 
Alle producten zijn in elk parfum verkrijgbaar!
De combinatie van kennis, kwaliteit, vakman-
schap, pure ingrediënten en esthetiek staat 
garant voor  pure moments of happines s.

ANZEN is, net als wij, een oer-Hollands 
bedrijf met een enorme liefde voor 

alles wat met wellness te maken heeft. Dus 
wil jij je onderdompelen in heerlijk spa-gevoel, 
dan kun je met de producten van JANZEN alle 
kanten uit. Met tien verschillende parfums 
tover je je badmoment om in een bezoek aan 
een tropische tuin,  een oosters badhuis of 
de Franse Rivièra. De verschillende geurlijnen 
bestaan uit producten voor lichamelijke 
verzorging,  uit fragrances, geurkaarsen  
en roomsprays. Heerlijk voor in je nieuwe 

J Alle producten 
zijn vrij van para-
benen, siliconen, 

dierlijke bestand-
delen en niet 

getest op dieren.

De persoonlijke 
verzorgingsproducten van 
JANZEN zijn verkrijgbaar 
in tien heerlijke parfums.
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De badkamer wordt pas van  
jou als jij  je er helemaal thuis 
voelt .  Creëer er je eigen  
gevoel van geluk.

Bad&Body

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

radiator of gedoofde 
gloeilamp en bij  

opwarming  
geniet je van een 

heerlijke geur.

Met de Room-
sprays creeër je 
een gevoel van 
thuiskomen. 
Verkrijgbaar in alle 
parfums.

JANZEN maakt van 
iedere plek in huis 

een thuis.

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

Voor huid en huis
Geuren voor je huis en verzorging 
voor je huid; de parfums van 
JANZEN bestaan uit een complete 
serie wellnessproducten. Zoals Skin: 
het subtiele van de kersenbloesem 
wordt in dit parfum afgewisseld
met het frisse van de lelie en 
het krachtige van de tonkaboon.
Ook ruik je peer, appel,
framboos en vanille.
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Gebruiksvriendelijke 
oplossingen

Stevig en ruim
Gebruiksvriendelijke 
oplossingen staan centraal 
in de mooie Bad&Body 
badkamer Robuust. De 
ruime opberglade onder de 
wastafel heeft bijvoorbeeld 
een slimme indeling, waardoor u altijd overzicht 
heeft. De wastafel en het zitje in de douche zijn van 
ijzersterk composiet. En de perfecte waterkering in 
de douche zorgt ervoor dat kalk en vuil geen kans 
krijgen. Van de Robuust badkamer kunt u dus iede-
re dag zorgeloos genieten.

“  IJzersterk en  
gebruiksviendelijk. 
Van deze robuuste 
badkamer kunt u 
elke dag zorgeloos  
genieten.”

Robuust

Speciale coating op de 
douchewand tegen kalk 
en vuil.

Scheerspiegel met 
drie- en zevenvoudige 
vergroting en high- 
power ledverlichting.

Douchedeur is eenvoudig 
los te klikken, zodat alle 
hoekjes heel snel weer 
schoon zijn.

Badkamer Robuust is in deze 
opstelling verkrijgbaar voor  

€14.750,-  
(exclusief montage en installatie)
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Badkamer Vitaal is in deze 
opstelling verkrijgbaar voor  

€11.350,-  
(exclusief montage en installatie)

Een toilet voorzien van 
douchefunctie.

Een greeploze kast, 
makkelijk schoon 
te maken.

Douchebak van antislip-
materiaal, zonder opstapje.

Comfort en 
toegankelijkheid

Slim en praktisch
Comfort, toegankelijkheid en 
een warme uitstraling. Daar 
draait het om in de Bad&Body 
badkamer Vitaal. Deze prachtige 
badkamer is extra ruim opgezet en 
biedt veel slimme en praktische 

oplossingen. De wasbak heeft bijvoorbeeld geen 
uitstekende delen waar u tegenaan kunt lopen. En de 
ruime inloopdouche is voorzien van een zitje. Handig 
als u minder mobiel bent of extra ruimte wilt voor uw 
badkamerspullen.

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

Vitaal
Benieuwd naar uw 
badkamerontwerp?

Maak direct 
een afspraak
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De keuze van de juiste kraan is bepalend voor de volledige uitstraling van uw badkamer. Om die 

reden heeft Xenz een breed assortiment kranen in diverse trendy kleuren. Van een thermostatische 

kraan in de douche tot een chique oud koperen kraan op het badmeubel. De kleur die u kiest kunt u 

laten matchen met uw badafvoer of de scharnieren op de douchewand.

Kies Xenz voor de allermooiste badkamer van Nederland!

XENZ.NL

De kraan De kraan 
is de blikvanger in uw badkamer
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 HIER KLOPPEN CONCEPT, PRIJS EN KWALITEIT

Pure
 Profielloze douchecabine serie

Een minimalistisch 
designconcept,  
dat functionaliteit en 
design op een optimale 
manier verbindt.

 Douchewanden | Douchebakken | Douchesystemen | Wandbekledingssystemen 

 Comfort & Onderhoud | Alu-Spiegelkasten | Designradiatoren

7 Trendy 
kleuren

P U R E  CO LO U R S

Wit-mat

Zwart-mat

ChroomBrushed copper

Brushed gold

Brushed gunmetal

RVS look

Brushed gold Brushed copperBrushed gunmetal



Bad&Body

Badkamer Strak is in deze 
opstelling verkrijgbaar voor  

€6.950,-  
(exclusief montage en installatie)

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

Modern en praktisch
De Bad&Body-badkamer Strak 
is een praktische en moderne 
badkamer die eenvoudig is schoon 
te houden. De nis voor de douche 
heeft bijvoorbeeld een glad 
oppervlak dat eenvoudig is af te 

nemen. De vloertegels in de douche zijn een maatje 
groter, waardoor de badkamer ruimer lijkt. En op alle 
details is gelet. Zo is de transparante douchewand 
strak langs de verdiepte douchevloer geplaatst en 
wordt de radiatorbuis in de wand weggewerkt.

“  Ondiepe spiegelkast. 
Vrijwel volledig 
weggewerkt in de 
wand, maar met van 
binnen verrassend 
veel opbergruimte.”
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Badkamer Heerlijk is in deze 
opstelling verkrijgbaar voor  

€ 8.590,-  
(exclusief montage en installatie)

Een heerlijk bad voorzien 
van whirlpoolsysteem. 

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

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

Heerlijk
Understated design

Fris en compleet
De stijl van Badkamer Heerlijk 
laat zich het best omschrijven 
als ‘understated design’. De 
fraaie ontwerpoplossingen zijn 
ingetogen, maar dragen wel bij 
aan een luxueuze uitstraling. 

De knoppen van de inbouwkranen bijvoorbeeld, die 
zijn gemonteerd op een wandplaat van slechts 3 mm 
dik. Of let eens op de subtiele messing verchroomde 
handdoekhaken. De details die ervoor zorgen dat een 
badkamer echt áf is.

“  De ontwerp-
oplossingen zijn 
ingetogen, maar 
dragen allemaal  
bij aan een luxu- 
euze uitstraling.”

Bereken direct 
de prijs van uw 
badkamer
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Creëer jouw 
droombadkamer  

met LoooX 
LoooX staat voor stoer, robuust en een 
tikkeltje verrassend. Met deze collectie 
creëren we het woonkamergevoel in de 

badkamer. De collectie bestaat onder andere 
uit stijlvolle badkamerspiegels, eikenhouten 
badkamermeubels, handige accessoires en 

meer. Laat je inspireren!  

Bad&Body

Closed serie 
Op zoek naar oplossingen voor de toilet-
ruimte! Ook dat vind je in de LoooX Collectie. 
Zo zijn er verschillende systemen voor het 
opbergen van de toiletborstel, toiletrollen, 
wc-rolhouders en de prullenbak. Wist je dat 
je met de inbouw reserverolhouder tot wel  
6 toiletrollen in de wand kunt opbergen?

Handige 
badkameraccessoires en 
opbergers 
LoooX heeft verschillende badkameraccessoi-
res die een ideale aanvulling zijn voor in de 
badkamer. Denk aan handige opbergboxen en 
inbouwplanchets voor in de badkamer. Ideaal 
voor het opbergen van je spullen. Of een 
badplank voor op je bad. Zo lekker lag je nog 
nooit in bad!  

Meubels van massief eiken
LoooX heeft een prachtige serie eiken meubels en 

accessoires. Gemaakt in eigen productie! De houten 
badmeubels en accessoires geven je badkamer een stoer 

en luxe karakter. Denk daarbij aan massief eiken onder-
kasten, wastafelbladen, badplanken, opbergboxen en 

meer. Ook op maat verkrijgbaar met LoooX Tailor-Made. 

LoooX badkamerspiegels 
Neem ook een kijkje bij de LoooX Mirror 
Collectie, een serie innovatieve en 
stijlvolle badkamerspiegels. De LoooX 
badkamerspiegels geven je badkamer 
een luxe uitstraling. Veel van de spiegels 
zijn voorzien van heldere ledverlichting 
en handige spiegelverwarming. 

Design waskommen
Tot slot hebben bestaat de collectie 
uit verschillende waskommen onder de 
noemer Sink Collection. De Sink Collection 
bestaat uit verschillende soorten waskom-
men. Gemaakt uit keramiek en verkrijgbaar 
in diverse maatvoeringen. Ook leverbaar in 
een mini versie voor het toilet! 

Combineer je badkamerspiegel met 
sfeerverlichting 

Sfeerverlichting in de badkamer geeft echt een ontspan-
nen gevoel. Wij zijn er dol op. Zoals de naam al zegt: de 

lamp geeft enkel sfeer. Basisverlichting is dus essentieel. 
De LoooX collectie heeft verschillende type sfeerlampen 

waar je niet op uitgekeken raakt. Combineer de LoooX 
sfeerlampen met jouw favoriete LoooX spiegel! 

Advertorial
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Authentiek industrieel

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

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

Vintage

Een modern vrijstaand 
bad voor een ruimtelijke 
uitstraling.

Douchebak, kranen en 
wasmeubel van zwart 
staal.

Ingebouwde 
wastafelkraan is 
makkelijk schoon te 
houden.

Badkamer Vintage is in deze 
opstelling verkrijgbaar voor  

€11.950,-  
(exclusief montage en installatie)
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5-sterren hotelluxe

Stijlvol en ruimtelijk
Als u van de luxe van een 
5-sterrenhotel houdt, is de 
Bad&Body-badkamer Black 
Luxury voor u ontworpen! 
De tegels evenaren de uit-
straling van echt marmer 
en de kranen in goudkleur 
en de ronde designspiegels 
met verdekte verlichting 
maken deze badkamer extra stijlvol. Natuurlijk is 
ook aan praktisch gebruik gedacht. Het badkamer-
meubel heeft bijvoorbeeld extra ruime opbergladen 
en de inloopdouche heeft een handige schuifwand.

De luxe uitstraling   
van een 5-sterren 
hotel in je eigen 
badkamer met een 
ruime inloopdouche 
die je weg kunt 
schuiven voor een 
ruimtelijk effect.”

Blackluxury

Tegels met marmereffect  
en gouden kranen geven 
een extra luxe uitstraling.

Stijlvolle ronde spiegels 
met verdekte verlichting.

Inloopdouche met 
handige schuifwand.

Badkamer Black luxury is in deze 
opstelling verkrijgbaar voor  

€19.955,-  
(exclusief montage en installatie)
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Boomtoppertje
Deze Zuid-Afrikaanse boomhut ligt 
midden in het Lion Sands wildre-
servaat, volledig afgezonderd van 
de rest van het hotel. De badkamer 
heeft een fantastisch vrij uitzicht; 
wie weet staat u tijdens het dou-
chen oog in oog met een giraf. Een 
onvergetelijke ervaring.
iKingston Tree House Lion Sands, 
Zuid Afrika

Wishful  Wishful    
bathing

Echt baden in weelde doe je in één van 
deze luxeresorts. Dat is helaas niet  

voor iedereen weggelegd,  
maar een mens mag  

wel dromen toch?

Een bad met een geschiedenis
Deze hotelkamer in Florence is gedecoreerd 
met een fresco uit de negentiende eeuw en 
twee olieverfschilderijen van Gabriel van der 
Leeuw. De stenen badkuip is al net zo 
authentiek. Al met al een historische badbele-
ving om nooit te vergeten.
Il Salviatino, Florence

Baden onder de sterren
Op een plateau hoog boven de Boro 

rivier in Botswana vindt u het Sanctu-
ary Baines’ Camp. De badkamer in deze 
safari lodge heeft het mooiste plafond 
ter wereld: de Afrikaanse sterrenhemel. 

Baden in de open lucht is nergens  
zo mooi als hier.

Sanctuary Baines’ Camp 
Botswana

Ticket to the tropics
De Serenity Villa op de Seychel-
len heeft een bad dat alleen met 
glazen wanden is afgesloten van 
het buitenzwembad. Tel daar het 

uitzicht over de Indische Oceaan bij 
op en u begrijpt: dit is de ultieme 

tropische badervaring. 
Serenity Villa , Seychellen
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Echte kunstwerken
Met een heel scala aan kleuren, vor-
men en formaten zijn de radiatoren 

van Instamat ware kunstwerken aan 
de badkamermuur. Door de strakke 
afwerking zijn ze bovendien prima 

schoon te houden. Toch meer prak-
tisch ingesteld? Dan is misschien 

een plint- of paneelradiator een 
goede keus voor u.  

ZO ZIT JE  
ER ALTIJD 

WARMPJES  
BIJ

Bad&Body

De verwarming die je kiest heeft meer invloed 
op je badkamer dan je misschien beseft. De 
juiste keuze kan ook visueel én praktisch een 
mooie aanvulling zijn op je nieuwe badkamer. 
Daarom besteedt Bad&Body in elk ontwerp 
extra aandacht aan de verwarming; iets wat 
bij sommige leveranciers nog weleens over 
het hoofd wordt gezien .

graadje warmer stoken 
in de badkamer, zonder 
dat u onnodig ener-
gie verbruikt voor de 
overige ruimtes. Onze 
leverancier MAGNUM 
heeft beide systemen 
in het assortiment. Uw 
Bad&Body-adviseur legt 
u graag uit wat het bes-
te past bij uw situatie.  

Spiegel- 
verwarming 
en ‘knuffelmuur’
Radiatoren en vloer-
verwarming zijn niet de 
enige keuzemogelijkhe-
den voor uw badkamer. 
Neem nu de MAGNUM 
Mat vloerverwarming 
die Bad&Body in het 
assortiment heeft. Die 
is ook geschikt om in de 
muur te verwerken voor een echte ‘knuffel-
muur’. 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. 

Vloerverwarming 
of radiatoren?
De keuze voor vloerverwarming of wandra-
diatoren 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 bij-
voorbeeld bij renovatie is het niet altijd wen-
selijk om vloerverwarming aan te brengen. 
Afhankelijk van de gebruikte installatie en de 
isolatie van de woning is vloerverwarming bo-
vendien niet altijd geschikt als hoofdverwar-
ming. In dat geval kan de keuze dus ook vallen 
op alleen radiatoren. Radiatoren hebben dan 
weer als voordeel dat de ruimte snel is opge-
warmd. Onze klanten kiezen daarom steeds 
vaker voor een combinatie van de twee tech-
nieken: het beste van twee werelden!

Watergedragen 
of elektrisch?
Een watergedragen verwarmingssysteem 
zit aangesloten op uw verwarmingsinstal-
latie. Dat is een praktische en uitstekende 
oplossing. Daarnaast kunt u ook kiezen voor 
elektrische vloerverwarming. Dat kan voorde-
len 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 

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 ook 
handdoekrekken op maat. Zo heeft 
u altijd een lekker voorverwarm-
de handdoek bij de hand. Een slim 
geïntegreerd plankje voor accessoires 
behoort ook tot de mogelijkheden.  

“Warmte
kan iets 
heel cools  

zijn”
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www.primabad.nl

De keuze van de materialen en kleuren bepaalt in grote mate de uiteindelijke 
uitstraling van de badkamer. Met maar liefst 40 corpus- en frontkleuren en 3 HPL 

special kleuren biedt Primabad een uitgebreid assortiment aan levendige houtdecoren, 

structuren, unikleuren en hoogglans.

Primabad biedt voor ieder een ongekende vrijheid
in het creëren van een eigen stijl.

jij bent de ontwerper  ~  laat je dromen uitkomen

Made NL: M15

Rise: M17

Dawn: M40 Blend: A92

Get Up: A90

Made NL: M16

Exlusive XL: M42



Volg het laatste 
badkamernieuws 

Een romantische twist
Een bad op pootjes, goudkleurige kranen 

en pastelkleuren. Zo tover je de  
badkamer om tot een ruimte waar 

romantiek de boventoon voert.
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Zo kan  
het ook 

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

badenbody.nl

Durf met kleur
Felle kleuren geven de 

badkamer een frisse en 
fleurige uitstraling. Met 

een gele, groene of blauwe 
badkamermuur blaas je de 

ruimte nieuw leven in en 
geef je de badkamer een 

persoonlijke touch.

Zo kan pastel wel
Pastel geeft vaak een 
mooi effect in combina-
tie met stoere donkere 
kleuren.

Romantische match
Een rieten opbergmand, spiegels 
met sierlijke rand, bloemen-
printjes aan de muur en een vers 
geplukt tuinboeket zorgen voor 
nog meer romantiek.

Bad&Body

Spiegeltje, spiegeltje
De toevoeging van technische snufjes in spiegels  
is een opvallende badkamertrend. Zo zijn steeds 
meer spiegels uitgerust met spiegelverwarming, 
ledverlichting, een i-Pod aansluiting, radio en klok.

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

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

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

Zwarte lijnen
Een douchewand met 
een zwart aluminium of 
stalen frame past  
perfect bij een indus-
triële badkamer. En 
past in combinatie met 
hout ook prima in de 
landelijke badkamer.
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Speciaal gestucte muren
De opdracht was: maak een badkamer die 
warm en luxe aanvoelt. De kleuren zwart, 
goud en bruin mochten veel terugkomen. 
Zo hebben wij de muren gestuct met een 
onregelmatige kleurbedekking. Dit zorgt 
ervoor dat de muren tot leven komen en de 
badkamer een stoer karakter meegeeft.

78

Binnen Binnen 
kijkenkijken

Inspiratie 
opdoen

Scan de QR-code 
voor nog meer 
gerealiseerde 
badkamers

Bad&Body

Als je denkt aan een rustiek interieur, 
dan denk je vaak aan landelijk rustiek. 

Maar onze ontwerpers bewijzen in 
deze badkamer dat rustiek ook erg 

modern en vooral ook luxe kan zijn.

Biddinghuizen

Tegels met  
karakter
Voor deze badkamer is 
er gekozen voor unieke 
tegels. Zwart met 
goud is een prachtige 
kleuren combinatie die 
veel luxe uitstraalt.
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Bad&Body80

Scan de QR-code om 
onze gerealiseerde 
badkamers in alle 
stijlen te zien

Industrieel

Modern

Klassiek

StijlOntdek jouw 
badkamer

Landelijk

Bad&Body heeft al veel badkamers in diverse 
stijlen gerealiseerd. Deze vind je terug op onze 
site. Welke stijl spreekt jou het meeste aan? 
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Nog meer
badkamer
inspiratie?

Volg Bad&Body
op Pinterest!

Scan de QR-code 
om naar onze 
pagina te komen.

Op onze Pinterest pagina plaatsen wij 
regelmatig nieuwe borden met pins, 
zodat u uw gewenste badkamer kunt 
samenstellen. Daar vindt u diverse foto’s 
van gerealiseerde badkamers als de 
laatste keukentrends. Heeft u genoeg 
inspiratie opgedaan? Kom dan langs bij 
een Bad&Body in de buurt en bespreek 
uw wensen!



Dat is de & van Bad&Body

Het beste advies,  
overal in Nederland

@badenbody badbody @badenbody   

De Bad&Body-dealers zijn allemaal zelfstandig ondernemers, 

gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van 

badkamers. Er zijn meer dan 25 Bad&Body-dealers door  

heel Nederland. Dus kom snel langs en laat u inspireren! 

Volg ons ook op:

Vind direct uw dichtstbijzijnde 
Bad&Body dealer


