RUSTIG EN
RUIMTELIJK OF JE
EIGEN STEMPEL OP
VLOER EN WAND
Door de grote oppervlakken die de vloeren en
wanden in je huis voor hun rekening nemen,
hebben de materialen, kleuren en texturen die je
kiest grote invloed op de sfeer en uitstraling. Je
doet er daarom goed aan de tijd te nemen voor je
verkenningen en beslissingen. Veel mensen geven
de voorkeur aan een gevoel van rust en ruimte,
maar het mag tegenwoordig ook weer wat
expressiever en kleurrijker zijn.
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Simpel en verfijnd tegelijk, dat
willen veel mensen graag zien in
nieuwe vloeren en wanden. De
muren hoeven natuurlijk op zichzelf
niet op te vallen, maar moeten wel
bijdragen aan de uitstraling en het
gevoel dat je thuis bent. Ook de keuze voor
een vloer is zeer bepalend voor de beleving van de ruimte.
Ga maar na wat het effect zou zijn als je een tegelvloer
vervangt door een houten vloer, of kiest voor een gietvloer
in plaats van linoleum. Het resultaat zou telkens bijna als
een heel ander huis voelen. Van een goed gekozen vloer,
dat wil zeggen een vloer die goed past bij jouw smaak en
levensstijl, geniet je elke dag.
KIJKEN EN VERGELIJKEN
De kamerbrede vloerbedekking is al jaren op haar retour,
maar voor veel mensen nog altijd onverslaanbaar
comfortabel. De natuurlijke uitstraling en warmte van hout
of kurk is niet te vergelijken met de praktische voordelen
van laminaat of
linoleum, of met het
populaire minimalisme
van de betonnen of
epoxy gietvloer. En
dan zijn er nog allerlei
combinaties van
aantrekkelijke
eigenschappen
verenigd in nieuwe
producten. Zo is de
PVC-vloer niet voor
niets in opmars: zo goed als onverslijtbaar en door
moderne decortechnieken nauwelijks nog te onderscheiden
van hout of natuursteen.

DUURZAAM BOUWMATERIAAL
Duurzaam bouwen staat de laatste jaren volop in de
belangstelling. De bouwsector als geheel, van
grondstoffenwinning tot oplevering, is verantwoordelijk
voor ongeveer een derde van de totale CO2-uitstoot en een
vijfde van het waterverbruik. Daarom kan met een kritische
blik op de materialen heel wat vooruitgang worden
geboekt. Gips heeft verrassend goede papieren als het gaat
om de belangrijkste criteria van de moderne
woonconsument, duurzaamheid en wooncomfort. Gips is
een zuiver materiaal zonder schadelijke stoffen dat
eindeloos recyclebaar is zonder kwaliteitsverlies.
GEZOND BINNENKLIMAAT
Gips kan ook het binnenklimaat in je woning positief
beïnvloeden. Het vochtregulerend vermogen van gips is te
danken aan de poreuze structuur van het mineraal. Het is
in staat om vocht uit de lucht op te nemen en weer af te
geven bij droge omstandigheden. Gipspleisters en
gipsplaten bevatten verder nauwelijks vluchtige organische
stoffen zoals
formaldehyde, die in
hoge concentraties
de gezondheid
schaden. Pleisterwerk
van natuurgips
behoort tot de meest
mens- en
milieuvriendelijke
toepassingen voor
wandafwerking.

Het loont de moeite om
eerst de mogelijkheden
grondig te verkennen

Het aanbod is groot en knopen doorhakken kan daarom
lastig zijn, maar begint en eindigt gewoon met jouw smaak
en praktische voorkeuren. Hetzelfde geldt voor de wanden
in je woning. De strak en glad afgewerkte wand krijgt vaak
de voorkeur, maar muren met meer reliëf of met
decoratieve elementen geven een verrassend ander effect
en zijn daarom de laatste jaren weer in zwang. Of je nu
nieuw bouwt of je huis wilt renoveren, het loont de moeite
om eerst de mogelijkheden grondig te verkennen. Bij Raab
Karcher kun je de tijd nemen om te kijken en vergelijken,
en bovendien rekenen op deskundig advies.
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GYPROC NEDERLAND

GERECYCLED GIPS
Dat gips goed recyclebaar is, betekent pas iets als het ook
echt wordt gedaan. Gyproc Nederland werkt samen met
een recyclingbedrijf om bij de productie van
gipskartonplaten een steeds groter aandeel van de
grondstof uit al eerder gebruikte gipsplaten te halen. Als op
deze manier de kringloop wordt gesloten, is de levensduur
van het materiaal in principe oneindig. Gyproc biedt
duurzame gipssystemen voor wanden, plafonds en vloeren.
Terwijl vijf procent gerecycled materiaal nog de marktnorm
is, bevatten Gyproc Regips A gipskartonplaten nu al
gegarandeerd 30 procent gerecycled gips en 100 procent
gerecycled karton.
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VEZELVERSTERKTE GIPSPLAAT
Gips speelt een belangrijke rol in de bouwwereld. De
ogenschijnlijk bescheiden gipsplaat wordt overal
toegepast en steeds verder verbeterd. De LaDura
Premium van Siniat is een vezelversterkte gipsplaat
met een hoge dichtheid voor toepassingen in
wanden en plafonds die moeten voldoen aan een
verhoogde stootvastheid of uittrekwaarde. De plaat
bestaat uit een geïmpregneerde, verzwaarde en met
hout- en glasvezels versterkte kern, en is bekleed
met een ivoorkleurig karton. Hierdoor is de plaat
geschikt voor toepassingen in vochtige ruimtes, voor
hoogwaardige scheidingswanden en overal waar
hoge eisen worden gesteld aan de brandweerstand
of akoestische isolatie. De platen zijn snel en
eenvoudig te plaatsen en kunnen direct worden
betegeld.
HOOGWAARDIGE ONDERVLOER
Gips heeft door zijn dichtheid een goede isolerende
en stabiliserende werking, en het materiaal wordt
ook gebruikt als ondervloer. Promat®SYSTEMFLOOR is een nieuw vloerelement van 18 of
24 mm dik. Het is onbrandbaar, glasvezelversterkt,
impactbestendig en slijtvast. De gipsplaatmatrix is
aan alle zijden afgewerkt met een gefreesde liplas
van 35 mm. De elementen worden verlijmd en
vastgeniet of geschroefd. Zo ontstaat een vlakke en
stabiele ondergrond, waarmee je een bestaande
vloer opwaardeert of een nieuwe vloer voorbereidt
voor de laatste laag. Promat®-SYSTEMFLOOR kan
worden afgewerkt met tapijt, vinyl, kurk, pvc,
marmoleum of houten vloeren. Het biedt sterke
brand- en akoestische prestaties, isoleert en
verhoogt het wooncomfort.
STERK EN FRAAI PVC
In veel Nederlandse huizen zijn PVC-vloeren van
harte verwelkomd omdat ze naast een fraai uiterlijk
grote praktische voordelen bieden. Ze zijn niet alleen
sterk en duurzaam, en daarmee ideaal voor intensief
belopen ruimtes, maar ook waterbestendig en
gemakkelijk te onderhouden. Bij Raab Karcher vind
je onder de naam Casalinea een brede keuze uit
ruim 75 decors in uiteenlopende kleuren en stijlen,
van hippe betonlook tot stijlvol visgraatmotief, en
van trendy marmerlook tot warme houtdecors in
eiken, perfect passend bij moderne woonstijlen.
Veel decors zijn voorzien van een geaccentueerde
V-groef en een Register Embossed toplaag,
waarmee de vloer nauwelijks nog van echt hout te
onderscheiden is.
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WEBER BEAMIX
KARAKTERVOLLE GIETVLOER
Waar verschillende stijlen worden gecombineerd is vaak een industrieel element zichtbaar,
niet alleen in winkels en horeca, maar ook in onze keukens en woonkamers. Weber Beamix
biedt met weberfloor design een cementgebonden, uniek decoratieve en naadloze
gietvloer met karakter. Rustiek en eigentijds, robuust en comfortabel. Het product is
verkrijgbaar in zes kleuren, van stoer betongrijs tot warme zandkleurige tinten, en
daardoor toepasbaar in uiteenlopende interieurstijlen. Het is geschikt voor betonnen
ondergronden, dekvloeren en zandcementvloeren met of zonder vloerverwarming, en kan
zelfs op een bestaande tegelvloer worden gegoten. Zo heb je snel en gemakkelijk een
vlakke en sterke gietvloer met een hoge slijtvastheid. De weberfloor protect kit beschermt
tegen vuil en vlekken, behoudt de uitstraling van je vloer en vergemakkelijkt reiniging en
onderhoud.
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OMNICOL
BEHAAGLIJKE VLOERVERWARMING
De populariteit van vloerverwarming neemt toe,
zowel in nieuw- als bestaande bouw. Deze manier
van verwarmen is goed te combineren met lage
temperatuurverwarming met een warmtepomp of
aardwarmte. Vloerverwarming is niet alleen
energiezuinig en duurzaam, het levert je ook meer
wooncomfort op. De hele vloer straalt warmte uit en
dat zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat.
Fermacell biedt een droogbouwoplossing met
vloerelementen die bestaan uit twee lagen
gipsvezelplaat met liplassen voor eenvoudige
montage. Zo hoef je niet te wachten tot je dekvloer
van beton, zandcement of anhydriet eindelijk droog
is, of je zorgen maken over de effecten van al dat
vocht in je huis.
Bij droogbouw komt de vloerverwarming bovenop de
vloerconstructie. De geringe opbouwhoogte, al vanaf
25 mm, maakt het in veel gevallen mogelijk om een
vloerverwarmingssysteem bovenop je bestaande vloer
te realiseren. Deze stabiele en brandwerende
ondervloer is geschikt voor alle soorten afwerking,
inclusief gietvloeren.
VLOER- EN WANDVERWARMING
In een nieuw of al goed geïsoleerd huis kun je het
binnenklimaat verbeteren met lage

54

I

VLOER & WAND

FERMACELL

temperatuurverwarming (LTV). Zo’n systeem kan
radiatoren gebruiken, maar vloer- en
wandverwarming zijn ideaal vanwege de grote
oppervlakken voor de warmteafgifte. Het verschil in
watertemperatuur (35°- 55°C bij LTV, en 75°- 85°C bij
de gewone CV) maakt ook het verschil in
energiegebruik en wooncomfort. Met LTV kun je tot
30 procent op je verwarmingskosten besparen,
omdat er minder warmteverlies optreedt en minder
energie nodig is om het systeem op temperatuur te
houden. De warmte wordt ook beter en gelijkmatiger
verdeeld. Met vloer- of wandverwarming heb je veel
minder last van luchtstromen en koudere plekjes in
huis. Er komt ook minder huisstof in de lucht, wat
weer van belang is voor een gezond binnenklimaat.
EMISSIEARME MATERIALEN
Een tegelvloer krijgt vaak de voorkeur vanwege het
comfort en onderhoudsgemak, de duurzaamheid en
hygiëne. Omdat de meeste mensen tot wel 90
procent van hun tijd binnenshuis doorbrengen, is het
van belang om te kiezen voor emissiearme
materialen. Veel lijmsoorten bijvoorbeeld blijven nog
jaren na hun verwerking schadelijke stoffen uitstoten.
Dat komt het binnenklimaat en de gezondheid niet
ten goede, en al helemaal niet in een luchtdichte
woning die volgens de BENG-eisen is gebouwd.
Omnicol levert producten voor het professioneel

verlijmen van bouwmaterialen en wil de kwaliteit van
bodem, water en lucht helpen waarborgen en het
gebruik van eindige bronnen beperken. Omnicol
loopt daarom voorop in de ontwikkeling van
emissiearme producten. Het Emicode-label op onder
meer egalisatiemiddelen, primers, tegellijmen en
voegvullers geeft aan dat het product vrij is van
oplosmiddelen. Met Emicode weet je als consument
zeker dat alle vloerlagen emissiearm zijn en bijdragen
aan een gezond binnenklimaat.
PASSIEVE BRANDVEILIGHEID
Als consument staan we er liever niet te lang bij stil,
maar de wet- en regelgeving dwingt tot extra
aandacht voor brandveiligheid. Passieve
brandwerendheid beperkt de verspreiding van
vlammen, hitte en rook, en kan zo voorkomen dat
een incident zich tot een ramp ontwikkelt. Bostik Fire
Protect is een compleet, volledig gecertificeerd
assortiment passieve brandwerende producten voor
bewegingsvoegen, aansluitvoegen, openingen en
leidingdoorvoeringen tussen brandcompartimenten.
Bij de juiste toepassing voldoen ze aan de wettelijke
eisen voor compartimentering. Ze dragen bij aan de
structurele stabiliteit van een gebouw en geven
mensen de tijd om veilig uit een gebouw te komen.
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KNAUF

BETONLOOK MET GEMAK
De betonlook is helemaal van deze tijd, ook als
decoratieve wandafwerking. Knauf StucBeton is een
makkelijk en snel te verwerken product waarmee je
gegarandeerd een mooi resultaat bereikt. De
verwerking gebeurt handmatig in verschillende lagen.
Door de hoge hechtkracht kun je Knauf StucBeton
verwerken op watervast multiplex, tegels of gipsplaat,
en natuurlijk op gips- en cementgebonden
ondergronden. Deze decoratieve afwerkingspleister
met een minimale dikte is ook uitermate geschikt voor
een naadloze, waterdichte afwerking in badkamer,
toilet of keuken. Je kunt rekenen op een duurzaam
resultaat dat flexibel blijft en dus de kans op
scheurvorming drastisch vermindert. Stukadoors zijn
onder de indruk van het gebruiksgemak. Zo kan het
product in de emmer worden aangemaakt én
bewaard voor een volgende klus. Je kunt kiezen uit
acht trendy kleuren, passend in elke ruimte en
woonstijl.
SNEL EEN LEKKER WARME VLOER
Elektrische vloerverwarming wordt vaak toegepast in
badkamers, waar de snelle opwarming voor extra
gemak en comfort zorgt. Bij renovaties in oudere
woningen kunnen gescheurde dekvloeren of houten
ondergronden problematisch zijn. IndorTec THERM-E
van Gutjahr is een elektrisch vloerverwarmingssysteem dat eenvoudig op de ondergrond wordt
gelijmd. Dit unieke systeem is verwarming,
ontkoppeling en afdichting ineen. Dat zorgt voor
een zeer dunne en energie-efficiënte vloeropbouw
die eventuele spanningen compenseert. Bij IndorTec
THERM-E zijn de verwarmingskabels volledig met lijm
ommanteld, waardoor minder energie nodig is om je
vloer op de gewenste temperatuur te krijgen.
IndorTec THERM-E is geschikt voor bijna alle
vloerbedekkingen.
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JE EIGEN BETONLOOK
Door de industriële vormgevingstrend in interieurs is
de populariteit van wanden met een betonlook de
laatste jaren enorm toegenomen. Met 307
WallDesign van Forbo Eurocol creëer je eenvoudig een
moderne, stijlvolle wand. Geen geknoei met poeder
en de juiste mengverhoudingen, maar een prettig
verwerkbare, kant-en-klare pasta waarmee je je eigen
accenten in de betonlook kunt aanbrengen. Een
hoogwaardige uitstraling bereik je met verschillende
lagen 307 WallDesign over elkaar. Met wat fantasie
en creativiteit lukt het iedereen om met speelse slagen
kleur- en dieptenuances op de wand aan te brengen.
Het product is ook geschikt voor badkamers (behalve
als douchewand), zuinig in gebruik, eenvoudig te
corrigeren en verkrijgbaar in vier stijlvolle tinten grijs
voor een authentieke betonlook.

FORBO

KLEURRIJK PLEISTERWERK
De kleur op je wanden is in grote mate bepalend voor
de beleving van je woonruimte. En al valt het van een
afstandje niet erg op, ook de structuur speelt daarin
een belangrijke rol. Voor het duurzaam verfraaien van
wanden en plafonds maakt Brander professionele
spuit- en sierpleisters. Met Brander Stucco geef je je
muren een subtiele hedendaagse uitstraling. Dankzij
de soepele verwerking en snelle droogtijd is het
mogelijk twee lagen in korte tijd na elkaar aan te
brengen.
Deze decoratieve pleister heeft een natuurlijke en
robuuste uitstraling. Brander Stucco is er in Matt,
Gloss en Metallic in zes kleurgroepen waarmee je
uitgesproken accenten in je huis kunt leggen en
bijvoorbeeld bij grotere oppervlakken ook kunt kiezen
voor een rustig verloop in aansluitende tinten. De
verbeterde variant Stucco Beton is nu verkrijgbaar in
alle kleuren die je je kunt wensen. Stucco Beton is
kant en klaar, gemakkelijk te verwerken en geeft
prachtige resultaten die lang mooi blijven en weinig
onderhoud nodig hebben.

BRANDER
VLOER & WAND
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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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Heerlijk ontspannen in de badkamer
van je dromen

82 Hout

Hout, het ultieme hernieuwbare en
herbruikbare bouwmateriaal

96 Deuren

Breng je eigen stijl in huis met focus
op de deuren

DISCLAIMER:
Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar
hun beste weten is samengesteld, evenwel uitgever en auteurs kunnen
op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie.
Uitgevers en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.
Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie
niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele
kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Marckant Media Events & Management gaat ervan uit dat wanneer
derden hen ongevraagd ter publicatie persberichten met afbeeldingen
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De vele gezichten van baksteen
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Gevel en dak zijn de jas die je huis
beschermt

132 Isolatie

Lager energieverbruik en hoger
wooncomfort met goede isolatie

142 Daglicht

Gezond wonen dankzij volop
daglicht in je huis

@2021/2022 Marckant Media Events & Management

154 Keukens

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en
duurzaamheid zijn onderdeel van de bedrijfsvoering
binnen Raab Karcher. In dat kader is het Raab Karcher
Magazine uitgevoerd in FSC® gecertificeerd papier.

Het thuisgevoel van de keuken die
bij je past

156 Adresgegevens

Vestigingsoverzicht en
openingstijden

Vormgeving:
Joop Nievaart
Foto cover: Skantrae
Wim Bos (E-Woonmagazine) Gedrukt op gecertificeerd papier.
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