HEERLIJK
ONTSPANNEN IN DE
BADKAMER VAN JE
DROMEN
Een mooie nieuwe badkamer staat vaak bovenaan
het verlanglijstje als je gaat verhuizen. Voordat je
lekker kunt bijkomen onder je nieuwe regendouche
of in de luxe van een prinsheerlijk ligbad, moet er
vaak nog heel wat gebeuren. Raab Karcher heeft de
kennis en ervaring in huis om je te helpen deze
uitdaging vol vertrouwen aan te gaan.
VILLEROY & BOCH
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Een keertje goed rondkijken op Funda maakt
duidelijk dat het vernieuwen van de badkamer vaak
lang wordt uitgesteld. In een oudere woning is een
complete verbouwing soms hoognodig, en trouwens ook een
aantrekkelijke manier om van je nieuwe huis een echt thuis te
maken. Bij nieuwbouw krijgt een helemaal naar jouw wensen
vormgegeven badkamer ook vaak prioriteit. In de praktijk kan het
allemaal nogal ingewikkeld worden, want je nieuwe badkamer
moet vele jaren aan hoge eisen voldoen.
EISEN EN VERWACHTINGEN
Een nieuwe badkamer realiseren betekent al gauw een heel
project, dat je goed moet plannen en organiseren. Als je al ideeën
en specifieke wensen hebt, is het verstandig om eens goed op een
rijtje te zetten wat er allemaal bij komt kijken. Dat begint natuurlijk
met de beschikbare ruimte en de vraag of die voldoet voor je
plannen. Omdat de kosten voor een complete nieuwe badkamer
flink kunnen oplopen, kun je je ook maar beter in een vroeg
stadium al afvragen wat precies je eisen en verwachtingen zijn.
Wellicht zijn er maar een
paar dingen die al een
tijdje storend zijn in je
huidige badkamer, en
kun je volstaan met een
gedeeltelijke vervanging
van sanitair en meubilair.
Het scheelt immers nogal
wat als geen nieuwe
betegeling of leidingwerk
nodig is. Als een echte
verbouwing
onvermijdelijk wordt, sta
je voor een behoorlijke
uitdaging. Vaak doen zich onvoorziene kwesties voor, die alleen
door vakmensen kunnen worden opgelost. Alleen al daarom zijn
een goede planning en afstemming onmisbaar.

aan- en afvoerleidingen zijn aangegeven. Bedenk ook eens goed
hoe de dagelijkse routine er in jouw huishouden uitziet. Is een
dubbele wastafel vooral mooi of vooral praktisch? Heb je al
voldoende bergruimte als je de shampoo kwijt kunt, of moeten
nog veel meer zaken een plaats krijgen in je nieuwe badkamer?
Technisch gezien is de badkamer waarschijnlijk de moeilijkste
ruimte in huis om te realiseren. Daarom kom je voor meerdere
lastige vragen en beslissingen te staan. Hoe maak je optimaal
gebruik van de ruimte? Is er wel voldoende plaats voor een bad én
een douche én meubilair? Bij een renovatie wil je een en ander
ook nog zo snel mogelijk realiseren, zeker als je zoals de meeste
Nederlanders maar één badkamer hebt. Een goede renovatie duurt
geen dag te lang.
GENIETEN VAN JE KEUZES
Een goed ontwerp en een strakke planning van de uitvoering zijn
dus geen luxe maar noodzaak. Bij het inrichten van je nieuwe
badkamer heb je van goede keuzes wel heel lang plezier. Je weet
natuurlijk wat je mooi
vindt, maar hoe haal je
het beste uit de ruimte
die je hebt? Is het
belangrijk dat de vloer of
wanden verwarmd zijn,
of je handdoeken? Denk
ook aan praktische
veiligheid voor alle
huisgenoten en aan de
juiste verlichting, die erg
sfeerbepalend is.

Een nieuwe badkamer
betekent al gauw een heel
project, dat je goed moet
plannen en organiseren
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PRAKTISCHE INDELING
Je nieuwe badkamer zal vele jaren dienst moeten doen. Dat maakt
een praktische indeling van groot belang. Je kunt beginnen met
een tekening van de beschikbare ruimte, waarin ook de bestaande

Een goede benutting
van natuurlijk licht is
heel belangrijk, en veel badkamers worden te vol gezet. Met
weinig en slank meubilair, veel glas en een grote spiegel lijkt je
nieuwe badkamer al snel een stuk groter. Bedenk ook wat allemaal
aan de muur kan worden bevestigd en dus niet op de vloer hoeft
te staan. Op deze pagina’s kun je alvast inspiratie opdoen en je
een beeld vormen van jouw ideale nieuwe badkamer. Met advies
en ondersteuning van Raab Karcher kun je straks dagelijks volop
genieten. Wat fijn om weer thuis te zijn!
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BADEN IN STIJL
De collecties van Riho omvatten meubels, whirlpools,
wastafels, douches en ligbaden, zoals Desire Corner. Dit
dubbelwandige ovaalvormige bad is half vrijstaand,
verkrijgbaar in een linker- en een rechterversie,
uitgevoerd in glanzend of mat wit. In de overloop past
de geïntegreerde badvuller Riho Fall, die een losse kraan
overbodig maakt. Desire is er ook geheel vrijstaand en in
een back-2-wall versie. Je nieuwe bad wordt compleet
met frame, sifon en pop-up geleverd, waardoor een
snelle montage mogelijk is.
Met de Valor-serie van Riho kies je voor high-end
producten. Bij een vrijstaand bad of een back-2-wall bad
zijn er bijpassende opzetkommen, alle gemaakt van het
hoogwaardige materiaal solid surface. Dat is hygiënisch
en duurzaam, en veel krasbestendiger dan acryl. Dankzij
de dichte poriën is het bij uitstek geschikt voor baden,
douchevloeren en waskommen. Solid surface voelt
zacht aan en de collectie heeft een tijdloos design met
strakke lijnen. Innovatie in je badkamer, met een heel
pure uitstraling.

RIHO

ZACHTE RONDINGEN
Detremmerie is specialist in badkamermeubilair en heeft
veel ervaring in de productie van gebogen fronten en
deuren. Waar jarenlang strakke rechte lijnen de
boventoon voerden, sluit Detremmerie met Private
Collection aan op de actuele trend van organische
vormen en zachte rondingen. Het nieuwe ovale meubel
past perfect in deze interieurs en wordt onderdeel van
de No Limit-lijn. Het kastwerk is volledig mat gelakt en
leverbaar in alle Ral-kleuren. De ovale spiegel met
indirecte led-verlichting maakt de opstelling compleet.
Steeds vaker wordt afgezien van de dubbele wastafel.
Het vraagt extra installatiewerk, neemt meer ruimte in,
en is meestal niet echt nodig. De ontwerpers van
Detremmerie bedachten een nieuwe robuuste wastafel
van 51 cm diep met een asymmetrische enkele strakke
waskom en ruimte voor je toiletspullen. De nieuwe
matte wastafel sluit nauw aan op de kasten uit de No
Limit Deluxe collectie. Aan jou de keuze voor een
zwevende onderkast met dito wastafelblad, of de
vertrouwde opstelling met de wastafel bovenop de kast.
LUXUEUZE UITSTRALING
Het badkamermeubilair van LoooX is stoer, robuust en
stijlvol. De collectie omvat onder meer eikenhouten
meubels, stijlvolle spiegels en handige accessoires. De
LoooX Wood Collection, met massief eiken
onderkasten, wastafelbladen, badplanken en
opbergboxen, komt uit de eigen Nederlandse
werkplaats van LoooX en geeft je badkamer een
luxueuze uitstraling. Met LoooX Tailor-Made heb je ook
nog alle vrijheid in de maatvoering en afwerking. Veel
van de innovatieve en stijlvolle badkamerspiegels uit de
LoooX Mirror Collectie zijn voorzien van
spiegelverwarming en ledverlichting. De waskommen en
sfeerlampen van Looox zorgen voor een fraai
samenspel.
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VITALISEREND DOUCHEN
Lekker onder de douche is een probaat middel om
de stress van drukke dagen of slapeloze nachten van
je af te spoelen. Bij hansgrohe maken ze deze vorm
van ontspanning tot een inspirerende ervaring met
Pulsify. Met behulp van twee PowderRain
straalsoorten transformeert Pulsify je douchewater in
een zijdezachte mantel van microdruppels die je
volledig en bijna geruisloos omhullen. Afhankelijk
van de intensiteit van de straal werkt dat heel
ontspannend of juist vitaliserend. Met tijdloze
designvariaties en beproefde hansgrohe techniek
voor waterbesparing creëer je zelfs in de kleinste
badkamer het wellness-gevoel voor jarenlang
genieten.

HANSGROHE
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SFEER EN KARAKTER
Bij Raab Karcher vind je onder de naam Casalinea
een selectie uit hoogwaardige producten, waaronder
kranen die verfijnd en functioneel design koppelen
aan hoge betrouwbaarheid. Voor je badkamer
voorziet Casalinea in een compleet assortiment van
kranen die je maximaal luxe en comfort bieden. Het
galvanische proces van verchromen wordt ook
toegepast voor andere fraaie afwerklagen, zoals
staal, brons, koper en goud, kleuren die in opkomst
zijn in moderne badkamers. Een mat witte of zwarte
afwerking gebeurt door polymerisatie voor een zeer
glad en slijtvast oppervlak. Met de messing
inbouwwastafelkraan uit de Tyne, Tisza of Architectserie kies je voor kwaliteit en een eigenzinnig
ontwerp dat je badkamer sfeer en karakter geeft.

CASALINEA
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ACO
EENVOUD EN ELEGANTIE
In moderne badkamers is de douchegoot niet zomaar
een afvoerputje, maar een design-element. ACO won
de Red Dot Design Award 2021 met de
minimalistische ShowerDrain S+ die elegantie
combineert met eenvoud in zowel installatie als
onderhoud. In de onderbak van traditionele
douchegoten hoopt zich gemakkelijk vuil op. Bij de
ShowerDrain S+, uitgevoerd in elektrolytisch gepolijst
RVS, zit het afschot in de bovenkant van de goot.
Zodra je merkt dat het water minder snel wegloopt,
verwijder je het doucherooster eenvoudig door op het
ACO-logo te drukken. Het zeefje eronder voorkomt
dat lange haren in de leiding komen en hier
verstoppingen veroorzaken. Lekker fris zonder
ergernis.
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GEZOND DE WINTER DOOR
Zonlicht heeft een positieve uitwerking op je
gezondheid. Dat is voelbaar als je de kans krijgt wat
zonnestralen op te vangen, en ook als je in je
badkamer een Sunshower installeert. Met het laag
gedoseerde UV-licht werk je niet alleen aan een
gezonde teint terwijl je onder de douche staat, het
UVB-licht stimuleert ook de natuurlijke aanmaak van
vitamine D. Dit zorgt voor een goede weerstand
tegen griep en verkoudheid, en voor een evenwichtig
dag- en nachtritme. Het weldadige gevoel van de
infraroodwarmte brengt verbetering in de
bloedsomloop en verlicht spierpijn en andere
klachten.

Licht geeft energie, en met een Sunshower zit je het
hele jaar door lekker in je vel. Een half uur per week
laag gedoseerd UV-licht zorgt al voor een
verdubbeling van het vitamine D-niveau in de
donkere maanden, en daarmee voor meer energie en
vitaliteit. Sunshower stelt veiligheid voorop en werkt
daarom nauw samen met medische en
wetenschappelijke specialisten in onderzoeken aan
Leiden University Medical Center (LUMC) en VU
Medisch Centrum (VUMC). Sunshower is er in vijf
varianten, van de Pure voor je schouders en rug tot
aan de Deluxe voor je hele lichaam, en voor zowel
nieuwe als bestaande badkamers.

SUNSHOWER
SANITAIR
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ONDERHOUDSARME DOUCHEGOOT
De wereldwijd bekende douchegoten en
doucheputten van Easy Drain zijn te combineren met
vrijwel elk vloertype. Je kunt kiezen voor heel
opvallende designs of een afvoer die bijna
onzichtbaar is. De Easy Drain Compact TAF Low is
speciaal ontwikkeld voor dunne vloeren van 3-13
mm, zoals een gietvloer. Een nieuwe ontwikkeling is
de onderhoudsarme douchegoot Compact Clean.
Door de verhoogde afvoercapaciteit kan vuil zich niet
hechten en houdt de afvoer zichzelf schoon. De
Dryphon techniek, met siliconenklep in plaats van
een waterslot, houdt je douche zelfs stankvrij als je
lang van huis bent. Het systeem is ook toepasbaar op
de Compact, Multi en Aqua doucheputten met
Multi-techniek van Easy Drain.
SNEL NIEUWE BADKAMERWANDEN
Een badkamer renoveren kan een omvangrijk project
zijn. Het kost bijvoorbeeld veel tijd om het bestaande
tegelwerk te verwijderen en de wanden opnieuw te
betegelen of stuken. Fibo biedt hiervoor uitkomst
met kant-en-klare wandpanelen die snel over
bestaand tegelwerk te plaatsen zijn. Zo kun je zelfs je
eigen renovatie doen en een luxe uitstraling
realiseren. De Fibo-panelen hebben een innovatief
kliksysteem waardoor het renoveren van je oude
badkamer in twee dagen goed haalbaar is.
De panelen zijn verkrijgbaar tot 302 cm lengte en in
de HPL-toplaag is een tegelmotief gefreesd. De
waterdichte toplaag is ongevoelig voor schimmels en
gemakkelijk te reinigen. Fibo biedt een uitgebreid
assortiment aan kleuren, tegelmotieven, structuren
en voegsoorten. Dankzij nieuwe motieven in
hexagon-, visgraat- en halfsteensverband zijn meer
dan 200 combinaties mogelijk voor elke gewenste
stijl.
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VAN RIJN
KERAMISCHE TEGELS OP PANELEN
De traditionele benadering van badkamers bouwen
en renoveren is een proces met vele stappen. De
betegeling van wanden is ook voor vakmensen
intensief en nauwgezet werk, terwijl er meestal
tijdsdruk is. Daarom is de modulaire prefab
benadering in badkamers een gouden greep, zeker
als die gepaard gaat met echte keramische tegels.
Een vernieuwend product op tegelgebied is Keratop
Tec-Board van Asselux.
Deze prefab panelen zijn gemaakt van hardschuim
en hebben als afwerking een groot formaat
keramische tegel voor een luxe uitstraling. De relatief
dunne tegels voor vloer en wand hebben door deze
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ASSELUX

opbouw dezelfde eigenschappen als door-en-door
vloertegels. De collectie bestaat uit Keratop
basiselementen in standaardafmetingen. Dankzij het
naadloze design is Keratop Tec-Board zeer
onderhoudsvriendelijk.
MAATWERK IN GLAS
Glas blijft een fascinerend materiaal waarmee je
nieuw licht kunt werpen op de inrichting van je
badkamer. Alleen met glas kun je ruimtes als je
douchecabine op een blijvend fraaie manier
afschermen. Van Rijn Products biedt met
standaardoplossingen, maar ook met vakkundig
maatwerk, de mogelijkheid om glas in je woning een
prominente rol te geven. Dankzij de ervaring van het

bedrijf met ontwerp en uitvoering kun je unieke en
exclusieve creaties in je badkamer realiseren.
De krachtige combinatie van standaard en maatwerk
blijkt ook uit het brede assortiment. Zo biedt Van Rijn
een grote variatie in kleurbeslag, van zwart en goud
tot rvs en chroom. Je kunt kiezen voor helder glas of
rookglas, voor een nisdeur of een hoekcabine, en
voor elke situatie is er wel een mooie oplossing. De
GL36PL is een soft-close douchedeur tot maar liefst
290 cm hoog. In het profiel zitten krachtige
veermagneten en schokdempers zodat de deur
vanuit elke positie zacht sluit.
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INLOOPDOUCHE INBOUWEN
In moderne badkamers tref je niet langer de
bekende douchecabine aan, waarbij je over de rand
als het ware in een kuip stapt. In plaats daarvan
voegt de inloopdouche cachet toe door zich
naadloos te voegen naar de badkamervloer. Schlüter
Kerdi-Line-Vario combineert de krachtige en
beproefde Kerdi-afvoertechniek met elegante,
minimalistische profielen. Het nieuwe systeem met
zeer vlakke afvoer Kerdi-Line-Vario-H bestaat uit een
afvoeradapter met flexibele afdichtingsmanchet en
een 360° draaibare, golfvormige afvoer met
geïntegreerde stankafsluiter. Dit zorgt voor grote
flexibiliteit bij de installatie en kan aan elke
aansluitsituatie worden aangepast.

SCHLÜTER

De nieuwe lijnafvoergoot vergemakkelijkt het
inbouwen van een inloopdouche. Het variabele
afvoersysteem wordt gecombineerd met de
afwateringsprofielen Cove of Wave. Die zijn
verkrijgbaar in geborsteld rvs of in aluminium met
een poedercoating in acht kleuren uit de Schlüter
Trendline-serie. De profielen van 120 cm, passend bij
de moderne keramiek- en natuursteentrends,
kunnen tot op 22 cm worden ingekort en in hoogte
worden aangepast. Door de golfvormige constructie
stroomt het water snel door de afvoer waardoor een
zelfreinigend effect wordt bereikt. De combinatie
met het Wave-afwateringsprofiel won de Red Dot
2021 prijs in de categorie Bad en Sanitair.
BOUWSYSTEEM VOOR BADKAMER
Bijna 40 jaar geleden ontwikkelde wedi de eerste
direct betegelbare badombouw met een harde XPSkern en een gewapende cementgebonden toplaag
aan beide kanten. Je badkamer grondig renoveren
gaat snel, schoon en veilig met de wedi-platen. Ze
kunnen eenvoudig op de gewenste afmetingen
worden gesneden en op vrijwel elke ondergrond
gemonteerd, terwijl ze robuust en absoluut
waterdicht blijven. Vanaf 50 mm dikte is het zelfs
mogelijk om een zelfdragende wand te bouwen. De
besparing op de bouwtijd loopt op tot 70 procent,
omdat je met dit systeem in één keer uitvlakt,
isoleert en waterdicht maakt.
Met wedi kun je ook je eigen ontwerp op maat laten
realiseren en zelfs als complete bouwmodule met
alle sanitairtechniek al gemonteerd op de
bouwplaats laten afleveren. De hoogwaardige
oppervlakken van wedi Top Wall en Fundo Top
zorgen voor een naadloze hygiënische afwerking die
van nature warm aanvoelt. Top Wall biedt voegloze
oppervlakken en tijdloze designs in
natuursteenoptiek met een kras- en slagvast,
vuilafstotend oppervlak. Fundo Top is een naadloze
douchetegel en een hoogwaardig alternatief voor de
traditionele tegels en douchebak.
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VILLEROY & BOCH
HEERLIJK ONTSPANNEN
Met de nieuwe Subway 3.0 collectie presenteert Villeroy & Boch een badkamer
met een functioneel, tijdloos design en een ruime keuze uit kranen en wastafels.
Ze zijn verkrijgbaar in het glanzende White Alpin of het matte Stone White.
Combineer ze met wastafelmeubels, kasten in zachte tinten, matte trendkleuren
of warme houtdecors. Dankzij de anti-vingerafdruk coating zien de meubels er
altijd mooi uit. Ze kunnen worden uitgerust met sfeer- en ladeverlichting en de
bijpassende spiegels hebben rondom ledverlichting.

De nieuwe Subway 3.0 inbouwbaden, met een rand van 10 mm en een
ergonomische vorm voor een comfortabele zithouding, zijn gemaakt van Quaryl.
Dit unieke materiaal behoudt zijn kleur en glans, is stoot- en slagvast, anti-slip en
krasbestendig. Dit bad is verkrijgbaar met een whirlpoolsysteem en ook met het
nieuwe SilentFlow-systeem, waarbij het bad geruisloos wordt gevuld met water
vanuit de bodem van het bad. In Stone White vormt het bad een mooie
combinatie met de bijpassende keramiek.
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6 Raab Karcher

Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops
vindt.

Bouwen en verbouwen doe je samen
met Raab Karcher

10 UCASA

Zonder zorgen naar de perfecte
basisinrichting met UCASA

20 Greenworks

Duurzaam als gids voor
wooncomfort

26 Ontwikkelingen in de bouw

Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten.
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier!

Goede isolatie is de beste investering

34 Tegels

Tegels voor een thuis vol sfeer en
karakter

48 Vloer & Wand

Rustig en ruimtelijk of je eigen
stempel op vloer en wand
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van je dromen
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Hout, het ultieme hernieuwbare en
herbruikbare bouwmateriaal
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Breng je eigen stijl in huis met focus
op de deuren
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