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Mat zwarte oppervlakken en glas werden van oudsher in de keuken gebruikt, denk aan de zware,  

gietijzeren en geëmailleerde pannen waarin vroeger werd gekookt. In lijn met de laatste keukentrends – 

modern maar met een retro ‘look & feel’ – introduceert AEG de MattBlackLine. Dankzij het innovatieve 

productieproces vormt de matte textuur het glazen oppervlak. Dit maakt het materiaal niet alleen  

duurzaam – de mat zwarte afwerking is immers geen coating die kan slijten – maar geeft het ook een 

levendige uitstraling. Daarnaast is het, in tegenstelling tot gewoon glas, vlekvrij en dus niet alleen  

stijlvol maar ook heel praktisch. De MattBlackLine van AEG biedt een brede selectie modellen waarbij 

het gebruik van dit speciale mat zwarte glas wordt gecombineerd met andere premium materialen.  
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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.  
 
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! 
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Raab Karcher is een veelzijdige partner voor 
bouwprofessionals én woonconsumenten. Als je 
een huis gaat bouwen, of plannen hebt om van 
je woning je droomhuis te maken, is dat een 
project waarbij je deskundige hulp goed kunt 
gebruiken. Er moet veel in één keer goed gaan, 
en daarbij zijn de kennis en ervaring van Raab 
Karcher bijzonder waardevol. Een goed begin is 
het halve werk. Met een kritische blik op 
materialen en producten gaat ook jouw 
bouwproject straks van een leien dakje.  

 
Vanzelfsprekend wil je lang 

plezier hebben van je nieuwe 
of vernieuwde huis. 

Met doordachte 
keuzes voorkom je 

ongewenste 
verrassingen. Een huis 

bouwen doe je 
waarschijnlijk maar eens in 

je leven, en een verbouw- of 
renovatieproject is ook geen 

dagelijkse kost. Succesvol 
(ver)bouwen begint met je goed oriënteren, 

maar ook met weten wat er precies te koop is en 
welke zaken voor jou doorslaggevend zijn. Raab 
Karcher heeft alles in huis voor nieuwbouw, verbouw 
en renovatie, en onderscheidt zich door diepgaande 
bouwkennis. Het assortiment dat je in onze 
showrooms en bouwshops aantreft, is het resultaat 
van voortdurende selectie en een zoektocht naar de 
beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Onze 
praktische ervaring heeft een stevig fundament dat 
ruim een eeuw geleden al werd gelegd, en we kijken 
nadrukkelijk vooruit naar een gezonde toekomst 
voor mens en milieu.  
 
GREENWORKS WERKT 
De meeste mensen met bouw- of renovatieplannen 
weten al goed wat ze willen, omdat ze zich online 
hebben georiënteerd. Bij Raab Karcher vind je de 
technische productinformatie die telt, en praktische 
adviezen waarmee je woonideeën vaste vorm 

krijgen. Met Greenworks is er bovendien een brede 
keus aan producten die zijn getoetst op 
duurzaamheid en wooncomfort, vertelt Manager 
Greenworks Gerhard Hospers. “Greenworks is hét 
duurzaamheidslabel voor bouw- en 
installatieproducten, en maakt het gemakkelijk om te 
kiezen voor duurzaam, comfortabel en betaalbaar. 
Met onze partners in Greenworks werken we ook 
aan de verspreiding van vakkennis op het gebied van 
duurzaam bouwen. Het zorgt voor een 
vliegwieleffect en voor de consumenten is dat goed 
nieuws, want door de snelle ontwikkelingen is er 
altijd een kennisachterstand. Durf door te vragen, 
zou ik zeggen over je verkenningen met 

bouwprofessionals. Bij ons zijn kritische vragen altijd 
welkom.”  
UCASA ONTZORGT 
Raab Karcher staat voor service, snelheid en gemak. 
Bij ons kun je alle producten eerst eens goed 
bekijken en vergelijken. Er is ook altijd iemand die 
tijd heeft om je vragen te beantwoorden en te 
helpen om de juiste keuzes te maken. We helpen je 
graag met alle details die invloed hebben op je 
woonbeleving. Samen komen we tot een goede 
vertaling van jouw woonwensen naar de beste 
producten. Dat geldt natuurlijk voor bouwmaterialen, 
maar ook voor je nieuwe vloeren, deuren, tegels, 
keuken, badkamer of inbouwkasten. Als het op de 

inrichting aankomt, kunnen ogenschijnlijk kleine 
verschillen veel uitmaken in uitstraling en 
gebruiksgemak. Met UCASA zet Raab Karcher 
opnieuw een grote stap in het ontzorgen van 
bouwprofessionals en woonconsumenten. UCASA 
organiseert het hele traject van inspiratie tot 
realisatie. Met een breed assortiment in 
uiteenlopende woonstijlen en prijsklassen, en met 
een gedreven team van echte specialisten helpen we 
met de tekeningen, offertes en werkplanning. Zo 
realiseer je zonder stress je droomhuis en ben je 
verzekerd van een snelle en professionele uitvoering. 
 
ZES GROTE SHOWROOMS 

Waar je ook bent in 
Nederland, er is altijd wel een 
vestiging van Raab Karcher in 
de buurt. Als een product niet 
op voorraad is, volgt levering 
binnen enkele dagen. Je 
bestelling kan in de winkel 
worden afgehaald, maar ook 
thuis of op de bouwplaats 
worden afgeleverd. Het 

uitgebreidste aanbod, inclusief het UCASA-
assortiment, vind je in de zes grote showrooms in 
Apeldoorn, Assen, Breda, Middelburg, Vriezenveen 
en Waddinxveen. Of je nu nieuw gaat bouwen, je 
huis compleet gaat renoveren of een verbouwing 
voor de boeg hebt, er is veel om rekening mee te 
houden. Goed om te weten dat je altijd kunt 
bouwen op Raab Karcher.  
 

BOUWEN EN VERBOUWEN DOE JE    SAMEN MET RAAB KARCHER 

‘We maken het gemakkelijk 
om te kiezen voor duurzaam,  
comfortabel en betaalbaar’ 
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‘het is ook 
ruimtebesparend.’

Het is meer 
dan een deur ...

schuifdeursystemen

in samenwerking met Douglas & Jones

Designtegels 
voor vloeren 
en badkamers

De mooiste designtegels voor
vloer en wand die passen bij jouw
interieurstijl. Laat je inspireren
door de ontwerpers van Mosa.

www.mottobymosa.com

Wand: Meld light grey 30 x 60 cm / Vloer: Form light grey 60 x 60 cm
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Het wordt de ‘basisinrichting’ genoemd: dat deel van 
je inrichting dat je niet meer zomaar kunt 
veranderen of verplaatsen als het eenmaal af 
is. De keuken en de badkamer behoren 
natuurlijk tot deze basiselementen, maar ook 
de vloeren, deuren en vaste kasten. Met 

UCASA helpt Raab Karcher 
bouwers en bewoners om 

deze belangrijke zaken 
snel en professioneel te 
realiseren. Met 
deskundige begeleiding 
van start tot finish kun 
je zorgeloos vertrouwen 
op perfecte resultaten. 
 
Bouwen en 
(ver)bouwen, het zijn 
geliefde onderwerpen 
op verjaardagen. 

Iedereen heeft er 
wel een smeuïg 

verhaal over, en meestal gaat het dan over 
tegenvallers als vertragingen, vergissingen, 
budgetoverschrijdingen of fouten in de realisatie. Er 
moet nog veel goed gaan nadat je hebt 
besloten hoe de inrichting er moet 
gaan uitzien. Niet alleen bij de 
bestellingen van de materialen en 
producten, maar ook in de planning en 
voorbereiding van de werkzaamheden, 
en natuurlijk in de uitvoering zelf.  
 
GOEDE VOORBEREIDING 
Geen wonder dat (ver)bouwen zo vaak 
tot stressvolle situaties leidt. Alleen al de twijfel of je 
wel de juiste keuzes maakt, of je wel goed genoeg 
bent geïnformeerd en echt de beste opties hebt 
kunnen vergelijken. Het gaat tenslotte om zaken 
waar je lang van wilt kunnen genieten en die je niet 
zomaar weer ongedaan kunt maken.  
En terwijl jij eigenlijk niet kunt wachten om van je 
zorgvuldig uitgekozen inrichting te genieten, moet in 
de praktijk alles nog gebeuren. Een goede 
voorbereiding is daarom onmisbaar, ook voor de 
aannemer en andere vakmensen. Zij willen net als jij 

dat het hele proces op rolletjes loopt en geen dag 
langer duurt dan gepland. 
 
VAN INSPIRATIE TOT REALISATIE  
Met UCASA wordt het hele proces van inspiratie tot 
realisatie veel eenvoudiger. Als je gaat verhuizen of 
(ver)bouwen, breekt een opwindende tijd aan waarin 
je veel nadenkt over je nieuwe woning. Als het dan 
tijd is om je dromen in daden om te zetten, blijkt dat 
je niet alles tot in de details kunt overzien. Hoe 
realiseer je al dat moois op de beste manier? Hoe 
zorg je ervoor dat het allemaal vlot verloopt en dat je 
geen belangrijke dingen over het hoofd ziet? 
UCASA helpt je om vol vertrouwen beslissingen te 
nemen over de basisinrichting van je nieuwe huis. 
Dat is alvast een zorg minder, want je hebt al genoeg 
aan je hoofd en keuzestress ligt hier op de loer. Je 
bent immers geen expert, maar moet wel knopen 
doorhakken over details die het verschil maken. Je 
wilt er zeker van zijn dat je de juiste keuzes maakt, 
en daarin maximale vrijheid hebt.  
 
CREATIVITEIT IN JOUW EIGEN STIJL 
UCASA helpt jouw droomhuis realiseren met een 
totaalaanpak waarin creativiteit en verbeeldings-

kracht samenkomen in jouw eigen stijl. Van je huis 
wil je natuurlijk iets bijzonders maken. Een plek die je 
persoonlijkheid reflecteert en maximaal woonplezier 
oplevert. De selectie van de juiste materialen en 
producten is belangrijk omdat ze geruime tijd je 
woonsfeer gaan bepalen, maar ook bijdragen aan de 
functionaliteit van je woning. Begin daarom eens met 
een gevoelsmatige plaatsbepaling: houd je van een 
luxe of meer ingetogen uitstraling? Van warme 
kleuren of koelere tinten? Van landelijk en gezellig of 
van strak en modern? 

MODERNE WOONSFEREN 
Misschien wil je wel verschillende stijlen combineren. 
Waarom zou je bijvoorbeeld niet kunnen kiezen voor 
een rustig vormgegeven woonkamer en een 
badkamer met een meer exotische uitstraling? Houd 
je dus vooral niet in met je verzameling woonideeën, 
de vaste vorm zal uiteindelijk vanzelf ontstaan. Om je 
wat houvast te bieden en op weg te helpen als dat 
nodig is, heeft UCASA vier moderne woonsferen 
gedefinieerd. 
 
RAW is stoer en robuust, met open en lege ruimtes 
die worden benadrukt door staal en glas. Een 
minimalistische, industrieel geïnspireerde woonstijl 
met eerlijke materialen als metaal, steen, hout en 
leer, vaak met een gebruikte of vintage uitstraling. 
 
PURE is landelijk en warm, met constructies in het 
zicht en ambachtelijke accenten. Een huiselijke 
woonstijl met lokaal en veelal onbehandeld hout, 
met structuur en textuur op de wanden, veel 
natuurlijke materialen en een tikje brocante. 
 
CHIC is elegant en luxueus, met de uitstraling van 
een penthouse of hotel en een hang naar comfort. 

In deze chique woonstijl zie je 
veel contrast tussen matte en 
glanzende materialen, een 
gladde en verfijnde 
houtafwerking, en stijlvolle 
klassieke details.  
 
DESIGN is licht en 
minimalistisch, met veel 
kamerhoog glas en duidelijke 

zicht- en looplijnen. Een woonstijl die ruimtelijkheid 
en functionaliteit als uitgangspunt neemt zonder luxe 
en comfort te vergeten, met glad afgewerkte 
materialen en kunstzinnige accenten.

Bouwen en verbouwen, 
het zijn geliefde onderwerpen 

op verjaardagen

 ZONDER ZORGEN NAAR DE PERFECTE 
BASISINRICHTING MET UCASA
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AANDACHT VOOR DETAILS  
IN JOUW IDEALE KEUKEN 
Thuis komen we het liefst bij van de drukte van 
alledag. Dat doen we met onze eigen rituelen, zeker 
rond etenstijd, wanneer alles en iedereen 
samenkomt in de keuken. De typische woonkeuken 
is het kloppend hart van het gezinsleven, waar wordt 
gekookt, gedeeld en gegeten. In andere 
huishoudens moet de keuken bovenal functioneel 
zijn en voldoen aan specifieke en persoonlijke 
woonwensen. 
 
Voor veel mensen staat praktisch gebruiksgemak 
helemaal bovenaan. Toch is ook de sfeer van je 
keuken belangrijk. De huiselijke keuken is een 
vertrouwde plek waar ruimte en tijd is voor familie, 
traditie en verbinding. Wellicht ziet jouw 
droomkeuken er heel anders uit, futuristisch of 
minimalistisch, en voorzien van het summum in 
kooktechniek. UCASA helpt je de keuzes maken die 
garanderen dat je jarenlang plezier hebt van jouw 
ideale keuken. 
 
BADEN IN DE WEELDE  
VAN JE NIEUWE BADKAMER 
Je nieuwe badkamer is bij uitstek de plek in huis 
waar je wilt ontspannen. Je ziet jezelf al tevreden 
genieten van de met zorg gekozen inrichting en van 
sanitair dat je vele jaren luxe en comfort zal bieden. 
Eerst zijn er veel zaken om rekening mee te houden. 
Je badkamer is technisch gezien waarschijnlijk de 
lastigste ruimte in huis om te realiseren, en mooi is 
op zichzelf niet genoeg. Het moet ook functioneel 
zijn en bij jouw budget en wensen passen. 
 
Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare 
ruimte? Is er wel voldoende plaats voor een bad, en 
hoe moet de douche er straks uitzien? Met welke 
meubels heb je straks genoeg bergruimte? Of je nu 
bouwt of verbouwt, de badkamer heeft de volle 
aandacht nodig. De specialisten van UCASA helpen 
je graag om eruit te halen wat erin zit. Want of je nu 
droomt van baden in weelde of meer houdt van de 
nieuwe soberheid, in je badkamer wil je maximaal 
genieten. ATAG CASALINEA
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EEN FIJNE VLOER ONDER JE VOETEN  
Van een goed gekozen vloer geniet je elke dag. Je 
vloeren hebben grote invloed op de sfeer en 
woonbeleving. PVC-vloeren genieten tegenwoordig 
grote populariteit. Dat komt door de vele 
mogelijkheden om je huis een unieke stijl te geven, 
en door de praktische voordelen. Ze zijn niet alleen 
slijtvast en waterbestendig, maar ook gemakkelijk in 
onderhoud. Je kunt kiezen uit talloze kleuren en 
stijlen, van betonlook tot visgraatmotief en van tegel- 
tot houtdessins die nauwelijks van echt zijn te 
onderscheiden.  
 
Keramische tegels brengen volop sfeer en karakter in 
je huis. De uitstraling van een keramische vloer is 

krachtig, en met zorgvuldig gekozen tegels en 
creatieve combinaties kun je de sterke punten van je 
woning benadrukken. Het aanbod en de onderlinge 
verschillen zijn groot. De juiste keuze maken is 
daarom niet altijd eenvoudig, maar hangt uiteindelijk 
gewoon af van jouw persoonlijke smaak en 
praktische voorkeuren. Bij UCASA kun je uitgebreid 
kijken en vergelijken, en bovendien rekenen op 
deskundig advies. 
 
THUIS IN JE EIGEN STIJL MET  
WELGEKOZEN DEUREN 
Bij de deuren in je huis sta je misschien maar zelden 
stil, maar ook zij hebben een groot effect op de look 
& feel van je woning. Elke woning kan een enorme 

positieve verandering ondergaan als je extra 
aandacht besteed aan de keuze voor de juiste 
binnendeuren. Je kunt het simpel houden door uit te 
gaan van de woonstijl van je voorkeur. Is die landelijk 
en rustiek, strak en modern, of klassiek en 
decoratief? 
 
Met goed gekozen deuren creëer je een eigen stijl en 
sfeer. Bij UCASA is het aanbod van de belangrijkste 
fabrikanten zodanig breed en diep dat je alle 
mogelijkheden grondig kunt verkennen. Je wilt de 
verschillen in het echt kunnen zien en voelen, in 
kleuren, textuur en afwerking, en natuurlijk ook in 
het deurbeslag. Het uitgebreide assortiment maakt 
kijken en vergelijken heel gemakkelijk.

CASALINEA

SKANTRAE



OPGERUIMD STAAT NETJES MET INBOUWKASTEN 
Veel vertrekken in je huis kun je geweldig opwaarderen met 
inbouwkasten. Dat geeft volop bergruimte en een 
opgeruimd gevoel. Van muur tot muur en van vloer tot 
plafond levert het ook een strak aanzicht op. Met een 
inbouwkast kun je een saaie wand of de ruimte onder een 
schuin dak verfraaien, en zo meerdere vliegen in een klap 
slaan. Met schuifdeuren voorzien van een spiegel maak je 
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. 
 
Als je een kleine kamer niet echt nodig hebt, is een 
inloopkast of walk-in closet heel aantrekkelijk en lekker 
luxueus. Inbouwkasten zijn natuurlijk ook in andere ruimtes 
een mooie en robuuste oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de 
wasmachine en droger in de berging. UCASA biedt je talloze 
mogelijkheden in maatwerk van hoogwaardige kwaliteit, 
met de keuze uit kleuren, structuren, deuren en handgrepen 
die aansluiten op jouw eigen stijl.   
 
GEMAK DIENT DE MENS 
Als je al een tijdje speelt met woonideeën, ben je 
waarschijnlijk regelmatig online om je te oriënteren op wat 
je in je eigen huis zou willen zien. Dat is een prima startpunt 
en UCASA biedt het ideale vervolg in zes speciaal ingerichte 
showrooms. In Assen, Breda, Ede, Middelburg, Vriezenveen 
en Waddinxveen kun je een keur aan sfeervolle en 
innovatieve materialen en producten zien en voelen. De one-
stop-shop geeft veel gemak en rust omdat vergelijken en 
selecteren zoveel gemakkelijker wordt. Je weet bovendien 
dat het goed zit met de verhouding tussen prijs en kwaliteit.  
 
Terwijl jij bezig bent met de beleving en het woongenot dat 
je wilt realiseren, begint UCASA na je eerste beslissingen met 
de organisatie van de uitvoering.  Jouw esthetische blik moet 
nu worden gekoppeld aan de technische aanpak van de 
bouwers. Hier ligt de grote kracht van UCASA, want de 
voorbereidingen moeten soepel en foutloos verlopen. Het 
doel is om jou en de bouwers compleet te ontzorgen. 
Heldere offertes scheppen een compleet financieel overzicht, 
zowel voor jou als voor de aannemer, die met de technische 
informatie de juiste materialen kan bestellen en de 
uitvoering kan gaan plannen. 
 
Nadat de afspraken zijn vastgelegd neemt UCASA de 
volledige organisatie ter hand. Gemak dient de mens, en het 
concept slaat aan. De voordelen zijn evident, want 
vergeleken met de traditionele benadering is het een 
gestroomlijnd proces. De specialisten van UCASA maken 
optimaal gebruik van hun kennis van efficiënte 
bouwprocessen. Er moet immers veel worden geregeld en 
afgestemd, niet alleen in de selectie van de juiste producten 
en materialen, maar ook in de afspraken, communicatie en 
bewaking van de voortgang. 
 
UCASA voorkomt vergissingen en vertragingen, en maakt zo 
simpel mogelijk wat in de praktijk al snel ingewikkeld en 
tijdrovend kan worden. Het is met UCASA gemakkelijker dan 
ooit om een schat aan professionele kennis, kunde en 
ervaring aan te boren. Je hebt een brede keuze uit 
topproducten, en je kunt er gerust op zijn dat alles in orde 
komt en in een keer goed zal gaan. Jouw persoonlijke 
woonwensen worden zonder stress en complicaties 
gerealiseerd met een strak georganiseerde uitvoering en een 
perfect eindresultaat. SKANTRAE
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Dat duurzaam bouwen 
vanzelfsprekend is 
geworden, betekent nog 
niet dat  het eenvoudig is.   

Bij Raab Karcher is al 
jaren geleden 

onderkend dat in de 
bouwwereld veranderingen vaak langzaam op 
gang komen, en dat bij onzekerheid de neiging 
bestaat op terug te vallen op het oude en 
vertrouwde. Greenworks heeft een grote rol 
gespeeld in de praktische vertaling van goede 
voornemens en groene intenties naar 
daadwerkelijke 
stappen in 
duurzaam bouwen. 
Dat was hard 
nodig, want de 
bouw levert een 
forse bijdrage  aan 
de overbelasting 
van het milieu en 
het overmatige verbruik van grondstoffen en 
energie. 
 
ZEKER VAN JE ZAAK 
De tijd van alles zelf uitzoeken is voorbij sinds 
de introductie van het Greenworks label, dat 
helderheid verschaft over de milieu- en 
comfortkenmerken van bouw- en 
installatieproducten. Als goedbedoelende 
opdrachtgever, aannemer of installateur moest 
je in het verleden diep de materie induiken om 
enigszins zeker van je zaak te zijn. Dankzij 
Greenworks is het boven water halen van 

objectieve informatie nu een fluitje van een 
cent. Met productgegevens die voortdurend 
worden vernieuwd en aangescherpt is het 
gemakkelijker dan ooit om duurzaamheid en 
comfort samen te brengen in woningen die 
klaar zijn voor de toekomst. Rekentools van 
Greenworks zijn beschikbaar om de 
duurzaamheid van complete gebouwen in kaart 
te brengen en aan te kunnen tonen. 
 
 STRENGE CRITERIA 
Met het brede Greenworks-assortiment levert 
Raab Karcher betaalbare bouw- en 

installatieproducten met een minimale 
milieubelasting. In de catalogus zijn de 
producten direct herkenbaar aan de groene 
Greenworks-score. De blauwe comfort-
kenmerken informeren je over de effecten op 
het wooncomfort. Zo weet je zeker dat deze 
producten voldoen aan de strengste criteria, en 
dat je niets belangrijks over het hoofd ziet. 
Waar de grondstoffen vandaan komen weegt 
zwaar mee, net als de mate van 
herbruikbaarheid. Het label toont de score op 
milieubelasting van producten in tien specifieke 
materiaal- en productiekenmerken. 

TIEN KENMERKEN 
1.  Hernieuwbaar of gerecycled: materialen als 

hout uit duurzaam beheerde bossen, vlas en 
klei die zich binnen een eeuw vernieuwen, 
of geproduceerd met gerecyclede 
grondstoffen.  

2.  Duurzame energiebronnen in de 
productieketen, zoals zonne- en 
windenergie.  

3.  Transportafstand voor grondstoffen van 
wingebied tot fabriek. Bij voorkeur lokaal 
gewonnen, maar voor een positieve score is 
de maximale afstand 800 km.  

4.  Geen productieafval, of 100% recycling en 
toevoeging aan het productieproces.  

5.  Transportafstand voor producten van fabriek 
tot bouwlocatie. Voor een positieve score is 
de maximale afstand 800 km. 

6.  Milieuwinst in het gebruik, bijvoorbeeld door 
luchtzuiverende werking, meer 
daglichttoetreding, beperking van 
energieverbruik of opwekking van duurzame 
energie.  

7.  Onderhoudsvrij of onderhoudsarm tijdens 
het gebruik: ook bij het onderhoud zijn geen 
milieubelastende stoffen nodig.  

8.  Biologisch afbreekbare materialen: 
producten die binnen twee jaar voor 90% 
zijn afgebroken.  

9.  Herbruikbaarheid van eindproducten in 
ongewijzigde vorm, al dan niet met een 
ander doel.  

10.Recyclebaarheid van producten tot een 
nieuw product of een nieuwe grondstof.  

 

Dankzij het Greenworks-label  
is objectieve productinformatie  
vinden een fluitje van een cent

Duurzaam bouwen en een comfortabele woon- en werkomgeving realiseren gaan 
hand in hand met Greenworks. Het door Raab Karcher gelanceerde 

duurzaamheidslabel maakt in één oogopslag duidelijk welke bouw- en 
installatiematerialen de beste keuze zijn. Dat scheelt veel uitzoekwerk en sluit nauw 

aan op de wensen van woonconsumenten, opdrachtgevers en aannemers. 

                         GREENWORKS  I    21

GREENWORKS ALS GIDS VOOR 
DUURZAAM WOONCOMFORT

   KEUZES VOOR LANGE TERMIJN 
Helderheid over duurzaamheid is belangrijk, 
omdat keuzes voor bepaalde materialen en 
producten in de bouw niet zomaar ongedaan 
kunnen worden gemaakt. De nadruk ligt op de 
totale levenscyclus. Het gaat juist om de lange 
termijn en daarom staat (de mogelijkheid van) 
hergebruik centraal.  
Manager Greenworks Gerhard Hospers vertelt 
over de oorsprong van Greenworks, dat in 2009 
voor het eerst vorm kreeg. “Wij kregen toen 
steeds vaker vragen over milieuvriendelijke 
producten, van consumenten, maar ook van 
architecten en bouwbedrijven. De ontwikkeling 
van het Greenworks concept gebeurde in 

afstemming met de Rijksoverheid, die het 
Bouwbesluit destijds wilde uitbreiden met 
milieuprestatienormen voor gebouwen. De 
lancering van Greenworks volgde in 2011. In 2021 
hebben we de tiende verjaardag van Greenworks 
gevierd door met Trees for All 2500 bomen te 
planten in het Brabantse Groene Woud.” 
 
WOONCOMFORT 
Meer dan een traditioneel keurmerk is 
Greenworks een praktische bundeling van alle 
relevante informatie op productbladen. Samen 
met de Greenworks-score levert dat inzicht op in 
de mate van duurzaamheid. Ruim tachtig procent 
van de Greenworksproducten heeft een zeer lage 

milieu-impact. De pragmatische insteek van Raab 
Karcher leidde al snel tot de uitbreiding van het 
duurzaamheidslabel met comfortkenmerken. Wie 
een huis bouwt of verbouwt, wil immers ook 
weten wat de duurzame keuzes gaan betekenen 
voor het wooncomfort.  
  De blauwe iconen geven duidelijkheid over de 
effecten op thermisch comfort en geluidwering, 
visueel comfort zoals de mate van 
daglichttoetreding, de luchtkwaliteit in huis en 
ook economische aspecten, zoals de verwachte 
levensduur en vervangingstermijn. Zo geeft 
Greenworks je in é   én oogopslag een 
overzichtelijk totaalbeeld waarmee je belangrijke 
keuzes kunt maken en onderbouwen.

GERHARD HOSPERS MET GREENWORKS PARTNERS WASCO & OOSTENBERG   
PROJECT: TREES FOR ALL, BRABANTSE GROENE WOUD
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Welke stappen 
kunnen we vandaag 

zetten die echt helpen 
om wonen, nieuwbouw 

en verbouw in 
Nederland duurzaam te 

maken? Met die vraag 
houden vele partijen zich 

bezig, van overheden en 
wetenschappers, 

bouwkundigen en architecten tot fabrikanten, 
aannemers, installateurs en consumenten. De 
antwoorden zijn van groot belang, want bouwen en 
wonen nemen een aanzienlijk deel voor hun 
rekening in het totaal van CO2-uitstoot, milieu-
impact en grondstoffengebruik. De tijd is meer dan 
rijp voor een nieuwe benadering. Die boodschap 
slaat aan, ook in de bouwwereld die bekend staat als 
behoudend. 
 
INTEGRALE BENADERING 
De wereld van professionele bouwers en 
installatietechnici bestaat traditioneel uit eilandjes 
van kennis en expertise, zonder veel onderlinge 
verbanden of uitwisseling. Logisch ook, want 
niemand kan in alle disciplines uitblinken. 
Specialisatie is nodig voor - en in zekere zin de 
essentie van - vakwerk. Bovendien was er in het 
verleden geen goede reden om gezamenlijk op te 
trekken. Waarom zou je de concurrent wijzer maken 
met know-how die je zorgvuldig hebt opgebouwd? 
Maar het speelveld verandert zo snel dat 
samenwerking in alle opzichten de beste weg 
voorwaarts is. Sterker nog, een integrale benadering 
van bouw- en installatiewerk zijn net als intensieve 
kennisoverdracht voorwaarden voor succes 
geworden, zegt Manager Greenworks Gerhard 
Hospers. “Er zijn nog veel aannames in de bouw, dat 

verandert maar langzaam. Maar de vaststelling dat 
‘we het altijd zo hebben gedaan’ voldoet vandaag 
niet meer. We moeten onder ogen zien dat een leven 
lang leren in dit vakgebied onmisbaar is.” 
 
VELE UITDAGINGEN VOOR DE BOUW 
De uitdagingen waar de bouwsector voor staat zijn 
legio. Allereerst de wet- en regelgeving. In de nieuwe 
bouwnormen staan de milieu- en klimaatopgaven 
centraal. Alle nieuwbouw moet nu voldoen aan de 
eisen voor Bijna Energie-Neutrale Gebouwen. Deze 
BENG-eisen 
vervangen de oude 
EPC-normen. Het 
energiegebruik per 
vierkante meter 
gebouw, en in de 
resterende 
energievraag 
voorzien uit 
hernieuwbare 
bronnen, zijn uitgangspunt. Ook aangescherpt is de 
MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), die de 
milieubelasting van de toegepaste materialen 
aangeeft. Op weg naar de klimaatneutrale en 
circulaire gebouwde omgeving van 2050 wordt de 
huidige MPG-grenswaarde van 0,8 in 2030 verlaagd 
naar 0,5. Deze normen worden straks mogelijk ook 
in renovatieprojecten gehanteerd. Om ze te kunnen 
halen moet al in de ontwerpfase de focus liggen op 
de energie- en milieuprestaties in onderlinge 
samenhang. 
 
POSITIE CONSUMENT VERSTERKT 
En dan is er nog de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) die per 1 juli 2022 van kracht wordt. 
Praktische bezwaren uit de sector hebben de 
invoering meermaals vertraagd.  

Gerhard Hospers: “Als opdrachtgever en 
consumenten moest je in het verleden bij 
opleverpunten blindvaren op de aannemer. Het doel 
van de wet is om de positie van de consument te 
versterken. De aannemer blijft tot twintig jaar na 
oplevering aansprakelijk voor het oplossen van 
gebreken. Bij nieuwbouw mag je als consument vijf 
procent van de bouwsom bij de notaris in het 
bouwdepot laten staan als financiële stok achter de 
deur. Deze grote verandering dwingt tot een geheel 
nieuwe aanpak. De opdrachtgever schakelt een 
kwaliteitsborger in, die in een dossier voor het 
bevoegd gezag alle relevante informatie vooraf 
verzamelt. Zo kun je sturen op risico’s als gebrekkige 
luchtdichtheid van een gebouw. Ook levert de 
aannemer een consumentendossier waarmee de 
geleverde kwaliteit aantoonbaar is, met onder meer 
handleidingen, garanties en onderhoudsadviezen.” 
   
GREENWORKS ACADEMY 
Een nieuw tijdperk begint voor zowel bouwers als 
consumenten. De grootste knelpunten liggen nog in 
de benodigde kennis en zorgvuldigheid in de 
uitvoering. Raab Karcher is met de Greenworks 
Academy een kennis- en trainingspartner voor 
bouwers, installateurs en hun leveranciers. Het eigen 
personeel wordt voortdurend bijgeschoold. De beste 
oplossingen maken gebruik van bewezen technieken 
en methodes, en minimaliseren het gebruik van 

primaire grondstoffen 
en het aantal 
vervoersbewegingen. 
Het begint allemaal 
met kennis delen en 
beter samenwerken.  
Gerhard Hospers 
besluit   : “In grote 
projecten zijn circulair 
bouwen en 

ketensamenwerking steeds vaker een vereiste bij de 
aanbesteding. De toegevoegde waarde van de 
Greenworks Academy is de overdracht en 
uitwisseling van kennis. De noodzaak van 
verandering wordt breed onderkend. Naast de 
wetgeving is er nog de efficiëntieslag die onmisbaar 
is door de combinatie van weinig vakmensen en veel 
nog te bouwen woningen. Integraal bouwen 
betekent ook dat de bijdragen van bouwers en 
installateurs vanaf het begin op elkaar zijn 
afgestemd. Dat levert naast snelheid een veel hogere 
bouwkwaliteit op, en daarmee toekomstbestendige, 
energiezuinige gebouwen met een comfortabel 
binnenklimaat. Professionals kunnen zich hiermee 
onderscheiden in de markt. Vernieuwing en 
verbetering maakt je aantrekkelijk in de ogen van 
kritische en milieubewuste consumenten.”  

GREENWORKS ALS AANJAGER    VAN DUURZAME VERANDERING

‘We hebben het altijd 
zo gedaan’ voldoet  
vandaag niet meer

Raab Karcher heeft met Greenworks veel meer gecreëerd dan 
een duurzaamheidslabel. Het besef dat de bouw snel 

duurzamer moet heeft mede door Greenworks praktische 
invulling gekregen. Aannemers en installateurs zitten niet 

verlegen om idealistische vergezichten, maar willen de handen 
uit de mouwen steken. Er is nog veel werk aan de winkel als 

het gaat om klimaat, milieu en grondstoffen. Met de 
pragmatische focus op het hoe en wat fungeren Raab Karcher 

en Greenworks als aanjager van duurzame verandering. 
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Tot in de vroege jaren zeventig 
was er nauwelijks aandacht voor 
isolatie. Ook architecten en 

aannemers waren nog nauwelijks te 
betrappen op een vooruitziende blik. De 
Nederlandse huizen van vóór 1974 
kregen gewoon enkel glas en geen 
noemenswaardige dak- of vloerisolatie. 

Onze beste  
   verdediging tegen tocht, vocht, 

koude en 
hitte was de 

spouwmuur. Die 
dient vooral om 
doorslaand vocht uit 
bakstenen gevels te 
weren, en is net zo 
Nederlands als het 
nationale netwerk van 
aardgasleidingen. Maar de tijden veranderen. 
 
SNEL STIJGENDE GASPRIJS 
Al aan het einde van de zomer van 2021 
stonden de media bol van de snel stijgende 
gasprijs. Los van de vraag naar de oorzaken en 
onzekerheid over de oplossingen is het duidelijk 
dat gas niet de toekomst heeft. 
Nieuwbouwwoningen krijgen zelfs geen 
aansluiting meer, omdat al in 2030 de  
CO2-uitstoot in Nederland moet zijn gehalveerd 

ten opzichte van 1990. In 2030 stopt ook de 
winning van aardgas in Groningen, en 
woningisolatie wordt gezien als een belangrijk 
instrument om de vraag naar gas terug te 
dringen. Intussen is de gasprijs een flinke stok 
achter de deur aan het worden. 
 
Aan een oudere woning met enkel glas is vaak 
al het nodige verspijkerd. HR++glas, na-isolatie 
van het dak, dekens in de kruipruimte tegen de 

onderkant van de betonvloer, en ook 
spouwmuurisolatie zijn veelvuldig toegepast. 
Grote kans dat de vorige eigenaar van jouw 
woning al behoorlijk aan de slag is geweest. 
Toch is er vaak nog volop ruimte voor echte 
verbeteringen. De eerder gebruikte materialen 
zijn mogelijk een stuk minder effectief 
(geworden), en nieuwe inzichten over nut en 
noodzaak hebben ontwikkelingen en producten 
met vaak superieure resultaten opgeleverd. 
 

GROOTSTE VERBETERPUNTEN EERST 
Elk huis is uniek, maar de vraag waar je moet 
beginnen is niet moeilijk te beantwoorden. Je 
kunt actief op zoek gaan naar ‘lekken’ in je 
woning. Pak eerst de grootste verbeterpunten 
aan, want die leveren de meeste winst op. Dat 
kan in jouw huis dus best neerkomen op 
radiatorfolie, een nieuwe tochtstrip of het 
dichten van de gaten rond leidingdoorvoeren, 
maar besef ook hoeveel je kunt bereiken met 
meer structurele maatregelen. Een professionele 
test kan laten zien waar warmte langs of door 
bouwdelen ontsnapt. Naast een lagere 
energierekening levert isoleren vooral meer 
wooncomfort op. Je kunt bovendien vaak 
meerdere vliegen in één klap slaan. Vloerisolatie 
maakt niet alleen de vloer warmer, maar rekent 
ook grotendeels af met vervelende 
tochtstromen. 
 
MEER COMFORT ALS BONUS 
Met goede isolatie draag je ook een steentje bij 
in de strijd tegen klimaatverandering. De nieuwe 
standaard voor woningisolatie heeft als 

uitgangspunt het huis 
zonder gasaansluiting, met 
lage temperatuur-
verwarming (LTV) via 
warmtepomp of 
geothermie. Met de juiste 
maatregelen kun je een 
beter energielabel 
realiseren en zo je huis 

aantrekkelijk houden op de woningmarkt. De 
combinatie van stijgende energieprijzen, lage 
spaarrentes en nieuwe technische 
mogelijkheden geeft de aloude uitdrukking ‘er 
warmpjes bijzitten’ extra betekenis. Er is 
tegenwoordig nauwelijks een investering te 
vinden die gegarandeerd jaar op jaar zo’n aardig 
rendement oplevert als een goed geïsoleerd 
huis. Met extra wooncomfort op de koop toe, 
als welverdiende bonus.

GOEDE ISOLATIE IS DE BESTE 
INVESTERING 

Een huis dat warmer en comfortabeler aanvoelt in de winter, 
en langer koel blijft in de zomer, wie wil dat niet? Er zijn nog 

meer goede redenen om je woning goed te isoleren. Die 
boodschap wordt al geruime tijd verkondigd, en toch zijn 
nog twee op de drie woningen in Nederland ondermaats 

geïsoleerd. Over de beste investering van je spaargeld als je 
een oudere woning hebt.

Woningisolatie is een belangrijk  
instrument om de vraag naar  

gas terug te dringen
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‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Die slogan 
heeft al velen geïnspireerd om grote problemen 
te helpen oplossen met kleine eigen bijdragen. 
Goed voorbeeld doet goed volgen, en vandaag 
worden de vroege voorvechters van 
stadsvergroening ingehaald door grote plannen 
die voorzien in een complete symbiose tussen de 
natuur en stedelijke bebouwing. De Italiaanse 
architect Stefano Boeri, die wereldberoemd werd 
met zijn Bosco Verticale in Milaan, is een ware 
visionair op dit gebied.  
 
De mens heeft altijd een scheiding aangebracht 
tussen natuur en bebouwing. In zekere zin is 
bouwen door de eeuwen heen zelfs opgevat als 
een overwinning van cultuur op natuur, een 
manier om orde te scheppen in de chaos. Niet 
voor niets werden de Hangende Tuinen van 
Babylon in de oudheid beschouwd als een van de 
zeven wereldwonderen. Pas deze eeuw kreeg dit 
vroegst bekende voorbeeld van integraal groen 
in de stad navolging in de vorm van daktuinen en 
sedumdaken. Meer groen in de stad is lange tijd 
vooral beschouwd als toevoeging en decoratie, 
een opwaardering van de leefomgeving, te zien 
in de betere buurten.  
 
WAARDE TOEVOEGEN 
Met de uitdijende wereldbevolking en stedelijke 
agglomeraties is het ook het besef gegroeid dat 
we anders moeten gaan kijken naar de relatie 
tussen natuur en stedenbouw. Steden 
produceren driekwart van alle CO2-uitstoot. De 
overbelasting van milieu en beschikbare 
grondstoffen maken duidelijk dat het anders 
moet. Het lijdt geen twijfel dat alle kleine beetjes 
helpen. Je voegt persoonlijk waarde toe als je 
besluit tot een daktuin op je stadswoning, of bij 
vervanging van je platte dak eerder denkt aan 
folie en sedum dan aan dakrol en teerbrander. 
Maar voor maatregelen die op lange termijn echt 
zoden aan de dijk zetten, moeten we groter 
denken. Dat doet Stefano Boeri dan ook. Zijn 
ideeën vielen in Nederland al vroeg in vruchtbare 
aarde. 

DUURZAAM, GROEN EN GEZOND 
Op het voormalige Philips-terrein in Eindhoven 
staat het eerste verticale bos van ons land. De 70 
meter hoge Trudo Toren telt achttien 
verdiepingen en 125 sociale huurwoningen. Met 
125 volwassen bomen en meer dan 5000 
planten en struiken in de gevels is het 
groenonderhoud gecompliceerder geworden. 
Abseilende hoveniers signaleerden al gauw de 
eerste vogelnestjes. Bij het Centraal Station in 
Utrecht verrijst Wonderwoods, eveneens een  
(co-)creatie van Stefano Boeri die moet bijdragen 
aan een duurzaam, groen, gezond en 
aantrekkelijk nieuw stadsdeel. Twee torens, van 
105 en 73 meter hoog, worden respectievelijk 
aan de buiten- en binnenkant royaal beplant. Ze 
zullen samen plaats bieden aan zo’n 420 koop- 
en huurwoningen. 
 
GROENE INFRASTRUCTUUR 
Het succes van de visie van Boeri blijkt uit 
tientallen vergelijkbare projecten over de hele 
wereld. Maar de architect en hoogleraar 
stedenbouw kijkt verder en werkt aan compleet 
nieuwe groene steden. Hij spreekt van allianties 
tussen steden en bossen, en ziet de stad van de 
toekomst als een groene infrastructuur waarin 
ook mensen wonen. In de Chinese provincie 
Guangxi is begonnen met de bouw van Liuzhou 
Forest City, een stad met 30.000 inwoners, 
40.000 bomen en meer dan een miljoen planten. 
En bij Cancun in Mexico is 557 hectare 
gereserveerd voor Smart Forest City. Deze 
zelfvoorzienende stad wordt bedekt met bomen 
en planten, en omringd door zonnepanelen en 
akkers voor landbouw. Het doel is om de 
toekomstige bewoners voor hun voedsel en 
energie onafhankelijk te maken van externe 
bronnen. De stad wordt een proeftuin voor de 
circulaire economie, en een centrum voor 
onderzoek en innovatie in groene 
stadsontwikkeling.

VAN  SEDUMDAK  
TOT GROENE STAD

We moeten anders  
kijken naar de 
relatie tussen 

natuur en  
stedenbouw
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VERTICAL FOREST DESIGNED BY  
STEFANO BOERI ARCHITETTI 

LOCATIE: UTRECHT
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Toen de eerste berichten over 3D-printers de media 
bereikten, zullen weinig mensen aan de bouw hebben 
gedacht. Toch wonen er nu al mensen in huizen die met 
een betonprinter zijn gebouwd. Vanwege de grenzeloze 
mogelijkheden van ‘additieve productie’, het laagje voor 
laagje opbouwen van elke gewenste vorm in een volledig 
geautomatiseerd proces, wordt de techniek een gouden 
toekomst voorspeld. 
 
Met Project Milestone kreeg Eindhoven de wereldprimeur van 
woningen die zijn gebouwd met 3D-geprint beton. In de wijk 
Bosrijk, in het stadsdeel 
Meerhoven, staan vijf 
geprinte woningen die 
duurzaam en energiezuinig, 
comfortabel, licht en stil 
zijn. Het geslaagde 
proefproject, waarin de 
praktijkervaringen telkens 
werden meegenomen naar 
de volgende woning, heeft 
laten zien dat additieve productie ook in de bouwwereld een 
volwaardige plaats kan innemen. De grote voordelen liggen in 
de bouwsnelheid, de arbeids-en materiaalbesparingen, en de 
ongekende ontwerpvrijheid. 
 
VRIJE VORMGEVING 
De Oostenrijkse architect Friedensreich Hundertwasser, die 
rechte lijnen en hoeken ‘goddeloos en amoreel’ noemde, werd 
wereldberoemd met zijn fantasievolle en kleurrijke gebouwen. 
Hij zou zeker zijn gecharmeerd van de vormenvrijheid die 3D-
printen toestaat, en van de langste geprinte fietsbrug ter 
wereld in de Nijmeegse wijk Dukenburg. De ronde, organische 
vormen zijn mogelijk dankzij de laagjestechniek die afrekent 
met de traditionele beperkingen van beton in de bouw. Het 
proces van bekisting, bewapening en storting levert rigide 
vormen op. De nieuwe vrijheid betekent meer ruimte voor 
maatwerk, ook wat betreft hoeveelheden beton die 
bouwkundig precies voldoende zijn. 
 
NIEUWE UITDAGINGEN 
Hoewel de Romeinen al beton gebruikten en de kennis 
vandaag op een hoog peil staat, stelt de betonprinter de 
ontwikkelaars voor nieuwe uitdagingen. Om de stap te maken 

naar huizen en bruggen, die wisselende belastingen moeten 
opvangen, is aan de TU Eindhoven gezocht naar nieuwe 
vormen van (vezel)bewapening en sterkere betonsoorten. Dat 
leidde tot mengsels die je lastiger door een printkop kunt 
persen. De Nijmeegse brug van 29,5 meter, geplaatst over een 
parkvijver, kan vier keer hogere belastingen aan dan de eerste 
geprinte brug in Gemert uit 2017. De bouwdelen zijn geprint 
bij Weber Beamix in Eindhoven, dat ook speciale mortels 
ontwikkelt voor het 3D-printproces. De hydratatiefase, de 
reactie van cement met water die voor uitharding zorgt, 
verloopt in uren in plaats van dagen of weken.  

 
ANDERE BOUWPROCESSEN 
De essentie van deze 
ontwikkelingen ligt niet in de 
eerste plaats in de 
printertechniek. Die is uiteindelijk 
een van de manieren om een 
grote verandering in 
bouwprocessen praktisch 
uitvoerbaar te maken.  

Ook is beton niet per se het aangewezen materiaal. 
Amsterdam kreeg aan de Oudezijds Achterburgwal een eigen 
primeur met ’s werelds eerste 3D-geprinte voetgangersbrug 
van roestvast staal. Het sierlijke bouwwerk is uitgerust met 
sensoren om meer te leren over de invloed van het weer en 
wisselende belastingen. De echte revolutie is een totaal nieuwe 
benadering van materialen en van ontwerpen en fabriceren.  
 
INTELLIGENTE MATERIALEN 
Aan het digitale ontwerp- en productieproces van 3D-printen 
wordt al een nieuwe dimensie toegevoegd: het tijdelijke. De 
ontwikkelaars van 4D-printen, onder meer aan de TU Delft, 
werken aan materialen die zelfstandig kunnen transformeren in 
reactie op prikkels uit de omgeving.  
Ook hier is de natuur een grote inspiratiebron. De nieuwe 
technologie staat nog in de kinderschoenen, maar over 
toepassingen in de bouw, de auto- en vliegtuigindustrie en 
zelfs de gezondheidszorg wordt al volop gespeculeerd. In 
combinatie met polymeren kunnen nieuwe ‘intelligente’ 
materialen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zich 
aanpassen aan de weersomstandigheden. De natuur begrijpen 
en kopiëren werkt altijd beter dan proberen haar te beheersen.

DE TOEKOMST IN MET  
3D- EN 4D- PRINTTECHNIEK

  De techniek rekent af  
met de traditionele  

beperkingen van beton
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KANT-EN-KLAAR
Forbo Eurocol maakt het doe-het-zelvers en stukadoors 

makkelijk. Met de kant-en-klare afwerkpasta WallDesign 

creëer je in zes verwerkingsstappen een betonlook-

wand met een fraaie industriële uitstraling. Dankzij 

zijn goede smeerbaarheid is WallDesign bijzonder 

verwerkingsvriendelijk en bovendien snel droog, binnen 

maximaal 24 uur. Een duidelijke verwerkingsbrochure 

leidt je stap voor stap naar een verbluffend eindresultaat. 

Passend bij elk modern interieur.

DAAROM KIEZEN KLUSSERS VOOR WALLDESIGN:
• Hoogwaardige betonlook

• Kant-en-klare pasta, eenvoudige verwerking

• Vier stijlvolle grijstinten, vele toepassingen

• Droogtijd 12 tot 24 uur

• Prettig geprijsd

Vraag naar de Eurocol-verwerkingsbrochure en creëer 

eenvoudig een fraaie betonlook!

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Industrieweg 1-2, 1520 AC  Wormerveer

T +31 (0)75 627 16 00

info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl
Technische adviezen +31 (0)75 627 16 30

the strong connection

Een betonlook-wand 

maak je makkelijk met

walldesign

Fire Protect
PASSIEVE BRANDWERENDE OPLOSSINGEN VOOR LINEAIRE

VOEGEN (EN 1366-4)
EN LEIDINGDOORVOERINGEN (EN 1366-3)

Volledig gecertificeerd en goedgekeurd assortiment passieve
brandwerende producten voor bewegingsvoegen, aansluitvoegen,
openingen en leidingdoorvoeringen tussen brandcompartimenten.
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MARAZZI

TEGELS VOOR EEN 
THUIS VOL SFEER EN 

KARAKTER 
Keramische tegels zijn praktisch, duurzaam en 
de beste keuze bij vloerverwarming. Bij Raab 

Karcher vind je een grote verscheidenheid aan 
vloer- en wandtegels. Vele zijn geschikt voor 

binnen en buiten, waardoor 
 interessante combinaties mogelijk worden en  
je bijvoorbeeld je woonkamervloer op je terras 

kunt laten aansluiten. Met tegels kun 
 je ook goed je eigen accenten  
leggen en zo een thuis vol sfeer  

en karakter creëren. 
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Tegels uitkiezen kan spannend zijn en 
twijfels oproepen. Het gaat immers 
om keuzes die veel effect hebben en 
die je niet zomaar weer ongedaan 

maakt. Veel mensen 
houden zelfs al 
rekening met de blik 
van toekomstige 
bewoners en de 

waarde van hun keuzes bij verkoop 
van de woning. Ga jij bij de selectie 
van tegels voor je keuken, badkamer, 
woonkamer of terras daarom voor 
ingetogen en subtiel, of toch liever 
voor een uitgesproken stijl en eigen 
stempel? Je weet het antwoord 
misschien pas echt als je een tijdje 
met ideeën hebt gespeeld en het 
grote aanbod hebt verkend.  
 
HOGE KWALITEIT 
Bij Raab Karcher vind je een selectie 

uit de collecties van de 
voornaamste 

producenten. Deze 
fabrikanten hebben 

zich bewezen met hoge 
kwaliteit. Ze weten ook 

telkens te vernieuwen en 
verbeteren, en zo aan te sluiten op de 
woontrends. Over smaak valt uiteindelijk niet te 
twisten en het valt niet te voorspellen hoe jij of 
iemand anders in de toekomst naar je muren en 
vloeren kijkt. Dus lijkt het raadzaam om gewoon 
je persoonlijke voorkeur te volgen, of dat nu leidt 
tot opvallende creaties of tegels die een rustige 
achtergrond vormen. Misschien is de grootste 
uitdaging wel om het eens te worden met je 
huisgenoten. Een grondige afweging blijft hoe 
dan ook nuttig, want het ligt voor de hand dat 
de tegels lange tijd prominent in beeld zullen 
zijn. 
 
IDEAAL BIJ VLOERVERWARMING 
Over veel soorten vloerbedekking wordt gezegd 
dat ze geschikt zijn voor vloerverwarming, maar 
als je daar even over nadenkt wordt duidelijk dat 
niets boven tegels gaat. Het draait om 
warmtegeleiding en daarin is keramiek 
onverslaanbaar. Door de min of meer isolerende 
werking van andere materialen is (veel) meer 
energie nodig om de vloer te verwarmen. Met de 
uitfasering van aardgas en de opkomst van 
energie-efficiënte woningen, warmtepompen en 
lage temperatuurverwarming neemt het belang 
van goede warmtegeleiding alleen maar toe. 
Hoe meer warmteverlies, hoe meer 

energiekosten om een aangename 
binnentemperatuur te bereiken. De 
warmteoverdracht is tot wel 50 procent 
efficiënter met tegels, want die kunnen warmte 
opnemen, vasthouden en gelijkmatig 
verspreiden. 
 
ACCENTEN LEGGEN 
Voor veel mensen is de badkamer een ruimte 
waar ze zichzelf meer ontwerpvrijheid gunnen. 
Met tegels kun je goed accenten leggen en zo je 
eigen stijl creëren of de aandacht op iets 
bijzonders vestigen. Als je bijvoorbeeld bijzonder 
gecharmeerd bent van je nieuwe waskom kun je 
die uitlichten door te kiezen voor een andere 
kleur tegels op de wand achter de wastafel. Je 
nieuwe houten badkamermeubel krijgt extra 
cachet in combinatie met tegels in kleuren die 
daar in de natuur op aansluiten. Met zulke 
accentueringen leid je het oog naar bepaalde 
punten die jij tot blikvanger wilt maken. 

Tegelijkertijd creëer je een unieke ruimte die je 
persoonlijkheid weerspiegelt. 
 
INSPIRERENDE NATUUR 
De natuur is in deze tijd steeds meer de grote 
inspiratiebron. Een natuurlijke omgeving 
vermindert stress, verbetert onze stemming en 
prestaties, en stimuleert onze creativiteit. Tegels 
die zijn geïnspireerd door de natuur helpen om 
de beleving van een ruimte te verbeteren, en zijn 
dan ook in trek. Fabrikanten introduceren steeds 
meer plantaardige patronen en groen in hun 
keramiek, maar ook blauw is in opkomst. De 
klassieke tinten stralen rust, vertrouwen en 
stabiliteit uit, maar het kan ook een stuk 
uitgesprokener en energieker. Blauwgroen en 
turkoois roepen een mediterrane sfeer op, en in 
geometrische patronen kunnen ook getemperde 
tinten speelse effecten opleveren. 
 
GEDURFDE GEOMETRIE 
Geometrische patronen worden al sinds de 
oudheid gebruikt. De tegelfabrikanten brengen 
ze onder meer terug in de terrazzo-look en 

mozaïekachtige varianten waarvoor geen 
tijdrovend snij- en legwerk van kleine stukjes 
tegel nodig is. Designs met verschillende soorten 
marmer of steen laten unieke composities toe en 
zijn vaak ontworpen om te combineren met 
basistegels, waardoor de kleuren gemakkelijk op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Ook gedurfde 
combinaties die nog niet zo lang geleden als te 
veel van het goede werden beschouwd, zoals 
metallic elementen op marmerachtige 
oppervlakken, zijn trendy en kunnen gewone 
ruimtes een bijzondere en luxueuze toets 
meegeven. 
 
KLEUR EN TEXTUUR 
In de wereld van de keramiek valt veel te 
ontdekken, ook omdat producenten het aanbod 
blijven verdiepen en verbreden. Kleur is 
prominent aanwezig, en textuur wint terrein. Dit 
biedt steeds meer mogelijkheden om ruimtes 
een unieke uitstraling te geven. Met zorgvuldig 

gekozen tegels en 
creatieve combinaties kun 
je de sterke punten van je 
woning benadrukken. 
Tegels zijn geschikt voor 
bijna elke ruimte in huis. 
Ook in je hal en 
woonkamer profiteer je 
van de voordelen. 
Ravottende kinderen, 
vieze schoenen of een 
glas wijn dat omvalt: 

allemaal geen punt met een tegelvloer. 
Verschillende ruimtes kun je met tegels ook mooi 
op elkaar laten aansluiten door per verdieping 
voor één vloer te kiezen. 
 
NIEUWE TECHNIEKEN 
Veel fabrikanten breiden hun collecties uit met 
steeds grotere wandtegels, want het 
grootformaat is populair. In combinatie met 
smalle voegen leveren ze wanden op met een 
ruimtelijke, rustige en luxueuze uitstraling. 
Daarnaast maken nieuwe technieken fraaie 
oppervlakte-effecten mogelijk. Er zijn 
grootformaat tegels met het grijsgroene patina 
van kerkdaken, keramische mozaïeken met een 
fantasierijk geoxideerd blauw, en creaties die 
doen denken aan tin of zelfs cortenstaal, dat 
aansluit op de industriële interieurtrend. Andere 
fabrikanten roepen de sfeer van verre oorden op 
met rustieke tegels vol aardse en warme kleuren. 
Sommige verleggen de grenzen van 
tegeltechniek door een derde dimensie te 
zoeken met reliëfwerking en interpretaties van 
beton en natuursteen.  

Ingetogen en subtiel,  
of een uitgesproken  

stijl en eigen stempel?
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TIJDLOZE TEGELS 
De Nederlandse tegelfabrikant Sphinx heeft een 
lange traditie van trendsettende ontwerpen en biedt 
een rijk assortiment keramische tegels voor binnen 
en buiten. De tegels worden voor een groot deel 
gemaakt uit hergebruikte materialen. Een combinatie 
van moderne technologie en inspiratie uit de natuur, 
cultuur en eeuwen geschiedenis maken Sphinx tegels 
tegelijk onderscheidend en tijdloos. Een mooi 
voorbeeld is New Sphinx Basilica, geïnspireerd door 
de authentieke natuurstenen vloeren in de 
Maastrichtse Sint Servaas basiliek.  
 
 
 

 
New Sphinx Basilica is een luxe wand- en 
vloertegelconcept voor onder meer woonkamers en  
badkamers. De formaten 60x60 cm en 30x60 cm zijn 
gerectificeerd, waardoor zeer smalle voegen en een 
moderne uitstraling mogelijk worden. Speciaal voor 
vloertoepassing in woonkamer en keuken zijn 
bijpassende afgeronde plinten verkrijgbaar. Voor 
decoratieve doeleinden zijn er stroken in de formaten 
5x60 cm, 10x60cm en 15x60 cm. Alle uitvoeringen 
zijn verkrijgbaar in de vier tijdloze kleuren cream, 
light grey, grey en anthracite.  

LIEFDE VOOR DETAILS 
Rako behoort tot de grootste Europese producenten 
van keramische vloeren en tegels. Voor Rako staan 
keramische tegels voor stabiliteit, duurzaamheid en 
veiligheid, maar ook voor emotie en liefde voor 
details. Samenwerking met de prominente 
Tsjechische ontwerper Maxim Velovský resulteerde in 
de auteurscollectie Linka. Deze geglazuurde 
wandtegels met volledig gekleurde structuren die 
aangenaam aanvoelen zijn gemakkelijk te reinigen. 
Het basisformaat van 60x60 cm kan worden 
gecombineerd met 20x20 cm. De serie biedt neutrale  

 
tinten wit, grijs, wit-grijs, bruin, zwart, bruin en 
bruin-zwart, zodat je kunt kiezen voor een ingetogen 
of juist krachtige stijl.  
 
De succesvolle serie Betonico van Rako is uitgebreid 
met tegels in het formaat 45x45 cm en de 
gerectificeerde formaten 60x120 en 80x80 cm. 
Functionele staptegels en plinten zijn ook 
verkrijgbaar voor deze nieuwe formaten. Dankzij een 
nieuwe beglazingstechniek combineert Betonico een 
zacht en glad oppervlak met een hoge slipweerstand.  

 
Visuele hints van zand en grind geven de tegels hun 
typische betonlook. Rako ontwikkelde DryFix voor 
het aanbrengen van fijne reliëfs, structuren en 
mat/glans-effecten, het soort details dat met de 
traditionele HD-printtechniek niet haalbaar is. DryFix 
wordt toegepast in geselecteerde tegelseries, zowel 
basistegels als volvlaksdecors.

RAKOSPHINX
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EXPRESSIEVE BETONLOOK  
Tegels met een betonlook zijn de laatste jaren zeer 
populair. Met hun sobere maar expressieve 
verschijning geven ze elke ruimte een eigentijdse 
uitstraling. Villeroy & Boch introduceert met Spotlight 
een nieuw wand- en vloertegelconcept in een sterke 
betonlook. De vloertegels zijn verkrijgbaar in 30x60, 
60x60, 40x80 en 80x80 cm, met keuze uit matte en 
gepolijste tegels in een koel grijs en antraciet, of 
warmere tinten wit en grijs. Met mozaïeknetjes van 
2,5x15 en 5x5 cm kun je decoratieve accenten 
leggen waar je wilt. De matte wandtegels van 30x60 
en 40x120 cm zijn verkrijgbaar in wit en lichtgrijs. 
Hier kun je voor decoratie kiezen uit drie Natural 
Traces, tegels met organische patronen. 
 
Ook de nieuwe Atlanta-serie van Villeroy & Boch 
speelt in op de betontrend met een authentieke 
tweedehands look voor moderne interieurs. De 
vloertegels bieden je veel ontwerpvrijheid omdat ze 

verkrijgbaar zijn in 30x60, 60x60, 40x80, 80x80, 
30x120 en 60x120 cm. De ongeglazuurde tegels zijn 
er in de koele tinten mistig grijs, betongrijs en 
nachtgrijs, en de warme tinten albastwit, zandgrijs 
en koffiebruin. Ook hier kun je met strookdecoratie 
van 30x 60 cm of mozaïeken van 7,5x7,5 cm op 
netten van 30x30 cm je eigen creaties realiseren, net 
als met vilbostone porcellanato tegels in 60x60 cm 
met geometrisch decor. Bijpassende plinten zijn er in 
7,5x60 cm en 8x45 cm in alle vloerkleuren. 
 
NATUURLIJK EN INGETOGEN 
De Maastrichtse tegelfabrikant Mosa brengt met 
Stage een serie rijke en toch ingetogen tegels, 
geïnspireerd door de natuur. Mosa Stage is een 
veelzijdige collectie met een subtiel glinstereffect en 
tactiel reliëf dat niet de aandacht trekt maar wel een 
eigenheid aan elk interieur geeft. Elke tegel is een 
compositie van ontelbare stippen die samen een 
zachte, driedimensionale textuur creëren. Het scala 

van negen kleuren voor Mosa Stage sluit aan op de 
esthetische uitstraling en het subtiele karakter. Het 
bereik van de kleuren gaat van koel naar warm, in 
een verscheidenheid aan tinten die goed bij elkaar 
passen.  
 
Deze expressieve en dynamische tegelcollectie is 
geschikt voor verschillende projecten. Het formaat 
90x90 cm creëert ruimtelijkheid en is ideaal voor 
grotere ruimtes. Het vierkante formaat versterkt de 
uitstraling en de textuur van de tegel aanzienlijk. 
Hoewel Mosa Stage zo is ontworpen dat het patroon 
niet de blik van de kijker in een voorkeursrichting 
stuurt, biedt het formaat 30x60 cm de optie om het 
oog toch in een bepaalde richting te leiden. Je kunt 
ze gebruiken voor het creëren van een patroon of als 
accent in combinatie met de versie van 60x60 cm. 
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VILLEROY & BOCH



MOTTO BY MOSA

LEVENDIG DUTCH DESIGN 
Motto by Mosa biedt Dutch Design voor 
verschillende interieurstijlen. De tegelontwerpers van 
Mosa staan aan de basis van het concept, waarin 
keuzegemak centraal staat. De nieuwste toevoeging 
is de Meld-collectie, die op subtiele wijze kleur geeft 
aan je wanden.  
Meld is een gedecoreerde wandtegel die zachter 
werkt dan een zuiver witte tegel en minder 
uitgesproken dan de wandtegels in pastelkleuren van 
de serie Expressive. Meld heeft in tegenstelling tot 
deze effen tegels een structuur die zorgt voor een 
levendige wand en een natuurlijke look & feel. 
 
 

 
Meld is er in twee formaten en drie kleuren, heeft 
een matte uitstraling en een oppervlaktestructuur die 
doet denken aan gevlinderd beton. De wandtegels 
passen perfect bij de vloertegels Form en Grain van 
Motto by Mosa, vanwege de stoere betonachtige 
uitstraling van Form en de subtiele spikkels van 
Grain.  
Zo ontstaat er harmonie tussen vloer en wand, terwijl 
je voldoende contrast houdt omdat de wandtegels 
een tintje lichter zijn dan de vloertegels. Met deze 
combinatie van vloer- en wandtegels breng je een 
vleugje tijdloos industrieel in je woning. 
 
 

VEELZIJDIG STIJLVOL  
Het Italiaanse Marazzi is een grote naam in 
keramische tegels. De reputatie voor stijl en kwaliteit 
heeft het bedrijf te danken aan innovaties, flair voor 
onderzoek en experimenten, en het vermogen om in 
te spelen op veranderingen in levensstijl, architectuur 
en design. Meerdere Marazzi collecties zijn gemaakt 
van minimaal 40 procent gerecyclede materialen. 
Met de Cementum-collectie, een originele 
interpretatie van een vertrouwd en veelzijdig 
materiaal, reproduceert Marazzi het uiterlijk en de 
eigenschappen van gegoten beton. Kleuraccenten 
versterken de diepte, en glazuren met StepWise 
technologie zorgen voor een zacht aanvoelend 
antislip-oppervlak. 

 
De zuiverheid van wit, als een canvas voor 
decoratieve elementen, is de kern van White Deco. 
Deze nieuwe, halfmatte en dunne wandbekleding 
van Marazzi is er in de uitzonderlijk grote maat 
60x180 cm. Met decoraties en accenten in heldere 
kleuren bereik je bijzondere effecten. De kleur, de 
subtiele structuur en het halfmatte oppervlak zijn 
onderscheidende kenmerken van de nieuwe Chill-
wandbekleding in het elegante formaat 25x76 cm. 
De zes kleuren wit, grijs, ivoor, roze, klei en blauw 
zijn ook beschikbaar in een driedimensionale 
diamantversie en de bloemendecoraties Melody en 
Foliage, een bladmotief met licht iriserende tactiele 
details. MARAZZI
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Complete
solution 
for the ceramic 

tiles

Mosa Stage
Allowing life to unfold™

Een Mosa Stage-oppervlak is een podium voor het leven. Deze rijke 

en toch ingetogen tegels ondersteunen en bevorderen elke functie 

met hun hoogwaardige ontwerp en luxe uitstraling. De Mosa 

Stage-collectie is een veelzijdige en subtiele collectie met een 

subtiel glinstereffect en een tactiel reliëf zonder specifieke 

voorkeursrichting door patronen die de blik van de kijker sturen.

3510 CR 60 x 60 cm



Microcement met vezel
Hardschuim

Keramiek

Wand- & vloersysteem
Lichtgewicht grootformaat tegel
voor nieuwbouw en renovatie

Keramisch wand- en vloersysteem
Lichtgewicht grootformaat tegel
Op elk bouwsysteem direct toepasbaar
Vrijwel voegloos
Spanning- en scheuroverbruggend
Minimale overlast bewoners
BKT renovatie binnen 3 dagen te realiseren
Sanitair direct af te monteren 
Snijdbaar paneel
Versneld en stofvrij werkproces
Brede bereikbaarheid aan vakmensen
Circulair toepasbaar
Duurzaam & onderhoudsarm

Lichtgewicht

Hittebestendig

Zuurbestendig

UV-bestendig

Krasvast

Circulair toepasbaar

Vlekbestendig

OnderhoudsarmVraag ons proefpakket aan! keratop.nl skantrae.com

Met de succesvolle deurenseries SlimSeries One en SlimSeries Outdoor speelt Skantrae in op de 
industriële woontrend. Voor deze deuren met smalle stijlen heeft Skantrae speciale hang- en 
sluitwerkpakketten ontwikkeld. Ook de boringen en frezingen worden alvast gemaakt in het 
bewerkingscentrum van Skantrae. Hierdoor wordt een naadloze integratie, optimale veiligheid 
en hoogwaardige uitstraling gegarandeerd.

Skantrae... aan alles gedacht!
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CASALINEA

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. 



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. 
 
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. 

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.  
 

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. 

Het loont de moeite om  
eerst de mogelijkheden  
grondig te verkennen 

                        VLOER & WAND  I    51GYPROC NEDERLAND  50       I  VLOER & WAND



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

                     VLOER EN WAND  I    53

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.  



FERMACELL

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 

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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OMNICOL
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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.  
 
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.

KNAUF FORBO

BRANDER
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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 vloerverwarmings-
systeem 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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  Vloerverwarming zorgt voor een behaaglijk 
binnenklimaat omdat het hele vloeroppervlak 
warmte uitstraalt. Juist daardoor is deze manier van 
verwarmen goed te combineren met duurzame lage 
temperatuurverwarmingssystemen, zoals een 
warmtepomp of aardwarmte.  
Steeds meer architecten en huiseigenaren kiezen 
daarom voor deze slimme, efficiënte en comfortabele 
oplossing. Waar de traditionele bouwmethode nogal 
wat nadelen heeft, is er nu de lichte en 
geluidsisolerende gipsvezelplaatvloer van Fermacell 
als perfecte basis voor de aanleg van 
vloerverwarming.  
 
DROOG VERSUS NAT  
De keuze voor droge in plaats van natte 
vloersystemen is vaak gebaseerd op droogtijden, het 
totale gewicht en de 
vochtbelasting van het pand 
tijdens de bouwfase. Bij droge 
afbouw worden geen natte 
producten zoals beton, 
zandcement of anhydriet 
gebruikt. Die brengen veel 
vocht naar binnen dat er ook 
allemaal weer uit moet. 
Andere materialen in de woning gaan het vocht 
opnemen, waardoor je last krijgt van opzwellende en 
krimpende materialen.  

 
Met droogbouw voorkom je niet alleen 
vochtproblemen en krimpscheuren, ook is er meestal 
sprake van beduidend minder gewicht. Vooral in 
renovatie- en transformatieprojecten is dit een groot 
voordeel ten opzichte van natte systemen. Door de 
onderlinge bevestiging van de vloerelementen op de 
bouwplaats is bovendien de kans op bouwfouten en 
akoestische lekken veel kleiner.  
 
DE BETERE KEUZE 
Fermacell biedt drie beproefde systemen voor de 
toepassing van vloerverwarming in droge dekvloeren. 
Bij droogbouw komt de vloerverwarming bovenop 
de vloerconstructie. Voor elke soort ondervloer is er 

een droogbouwsysteem, waardoor deze methode 
kan worden toegepast in alle nieuwe en bestaande 
gebouwen. De voordelen zijn evident:   
• Geringe opbouwhoogte: al vanaf 25 mm.  
• Brandwerendheid: oplossingen voor 30 en 60 

minuten brandwerendheid.  
• Stabiele ondervloer: geschikt voor alle soorten 

afwerking, ook gietvloeren.  
• Geluidsisolatie: de leidingen hebben geen invloed 

op de geluidsprestatie. Bij hoge eisen zorgt het 
honingraatsysteem van Fermacell voor een flinke 
reductie van laagfrequente geluiden. 

 
DRIE SYSTEMEN 
Een egale ondervloer vormt de beste basis voor een 
mooi eindresultaat. Fermacell heeft een uitgekiend 

assortiment aan 
egalisatiemiddelen om 
oneffenheden weg te 
werken. Vloersystemen van 
Fermacell verenigen de 
technische functies van 
verwarming, geluidsreductie 
en brandveiligheid.   
 

De oplossingen van Fermacell bieden grote 
flexibiliteit in de uitvoering: 
• Vloerverwarming in Fermacell vloerelementen 

frezen. 
• Voorgefreesde Fermacell gipsvezelplaten. 
• Fermacell vloerelementen op 

vloerverwarmingssystemen. 
 
Omdat vocht en droogtijd zijn geëlimineerd, kan na 
het leggen van de vloerelementen en 
vloerverwarming de afwerking meteen beginnen. 
Alles is daarbij mogelijk; van houten vloeren en 
tegels tot PVC, vinyl, gietvloer en natuursteen. 
 
Benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen in 
jouw persoonlijke woonsituatie? Neem dan contact 
op met de technisch adviseurs van Raab Karcher of 
Fermacell. 

Fermacell® systemen voor  
vloerverwarming

Voor elke ruimte  
de juiste 

vloeroplossing

Meer informatie over  
vloerverwarming in droge dekvloeren: www.fermacell.nl ADVERTORIAL

Duurzaam bouwen is inmiddels de standaard bij nieuwbouw en renovatie. 
Duurzaam is niet alleen energiezuiniger en beter voor het milieu, maar vaak ook 

gezonder voor gebruikers. Dat geldt zeker voor vloerverwarming, die dan ook 
steeds vaker de voorkeur krijgt. 

ACO ShowerDrain S+

Eindeloze schoonheid

De douchegoot is een onmisbaar designproduct geworden voor de badkamer, 
een leefruimte waar je geniet en ontspant. Daarom introduceert ACO de 
ShowerDrain S+. Haar meest elegante en minimalistische douchegoot die 
verrassend eenvoudig te onderhouden is dankzij het ‘tip&昀ip’ rooster.  
Deze douchegoot van gepolijst RVS is blijvend mooi!

www.aco-showerdrain.nl

‘tip&昀ip’



 

T H U I S K O M E N  E N  

J E  T H U I S  V O E L E N

DOORDACHTE 
DETAILS
Glas is fascinerend en werpt een nieuw licht op  
de inrichting. Het zorgt ervoor dat ruimtes op  
een transparante manier afgeschermd worden,  
iets wat met traditionele materialen onmogelijk is.

Sfeer scheppen en vorm geven aan een woonruimte zodat  

u elke morgen een frisse start maakt; dat is onze passie!  

Van Rijn Products is een professionele organisatie 

gespecialiseerd in het ontwerpen en toepassen van  

sanitaire en glazen oplossingen voor zowel particulieren 

als professionals.

Van Rijn Products

Molendijk Noord 53

7461 JG Rijssen

0548-515640

vanrijnproducts.nl

info@vanrijnproducts.nl

badkamer woonruimte utiliteit
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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.

       HEERLIJK 
ONTSPANNEN IN DE 
BADKAMER VAN JE 

DROMEN
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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. 
 
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 

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 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!

Een nieuwe badkamer  
betekent al gauw een heel 
project, dat je goed moet 
plannen en organiseren
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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.  
 
 
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. 
 
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 Architect-
serie kies je voor kwaliteit en een eigenzinnig 
ontwerp dat je badkamer sfeer en karakter geeft. HANSGROHE CASALINEA

68       I  SANITAIR                                    SANITAIR   I    69



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. 

  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.

ACO
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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. FIBO
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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 

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. 
 
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 XPS-
kern 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.

WEDI                                    SANITAIR   I    77

SCHLÜTER
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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. 



Riho International BV - Hermesstraat 10 - Tilburg - www.riho.com

Bathroom Living
Kiest u voor Riho, dan kiest u voor Europese kwaliteitsproducten met  

een uniek design, die prachtige combinaties en mogelijkheden opleveren. 

Of het nu gaat om eigentijdse ligbaden, rustgevende whirlpools, moderne 

douchewanden en –vloeren of door u zelf samen te stellen badkamermeubels.

Altijd stijlvol en comfortabel. Met Riho creëert u de badkamer van uw dromen.

Kijk op www.riho.com voor meer inspiratie en informatie.

Binnen twee 
dagen een nieuwe 

badkamer

Kant-en-klare wandpanelen

• 100% waterbestendig 

• Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd

• Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen

• Droog en schoon te verwerken 

• Luxe uitstraling

www.fibosystem.nl



wedi doucheconfigurator

Configureren. Bestellen. Beginnen.

wedi.de/nl/doucheconfigurator

wedi Top Line

wedi Top® Line
Kant-en-klare designoppervlakken

wedi Top Line biedt een verscheidenheid aan aantrekkelijke ontwerpopties met op maat gemaakte ontwerpoppervlakken die precies zijn afgestemd 

op het wedi-systeem – grootformaat en naadloos, speciaal voor wedi Fundo douchesystemen en wedi wand-, design- en functionele elementen.

Alle wedi Top Line design oppervlakken zijn gemaakt van een hoogwaardig composiet materiaal met de beste  

materiaaleigenschappen. Verkrijgbaar in de vijf stijlvolle, gecoördineerde kleuren pure wit, stone grijs, sahara 

beige, concrete grijs en carbon zwart, bieden ze een breed scala aan toepassingen in douches en badkamer –  

voor nieuwbouw, renovatie en modernisering.

De voordelen op een rij

■  Korte verwerkings- en droogtijden, ideaal voor snel badkamerontwerp 

■  Kant-en-klare ontwerpoppervlakken, groot formaat en naadloos 

■  Hoogwaardig materiaal, door en door gekleurd en eenvoudig op maat te zagen 

■  Eenvoudige en veilige installatie, zonder boren en schroeven

www.wedi.eu

www.promat.com

Promat®-SYSTEMFLOOR

Ideaal als onderlaag voor alle 
vloerafwerkingen, vloerverwar-
mingssystemen en glad maken 
van verzakte renovatievloeren.

Elementen kunnen eenvoudig
aan elkaar gel椀md worden tot
een solide ondergond.  



In Nederland zijn we gewend aan stenen en cement, maar 
nu duurzaam bouwen voorop staat, is hout ook hier bezig 

aan een comeback. Hout voelt niet alleen vertrouwd en 
comfortabel, maar is ook het hernieuwbare en herbruikbare 
bouwmateriaal bij uitstek. Hout fungeert in bouwprojecten 

als CO2-opslag en is onmisbaar voor het halen van de 
klimaatdoelen. Nieuwe technieken maken steeds meer 

mogelijk met hout, ook in jouw droomhuis.  
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JOUBERT

HOUT, HET ULTIEME 
HERNIEUWBARE 

EN HERBRUIKBARE 
BOUWMATERIAAL



Hout past naadloos in de 
biobased benadering van 
bouwen en de circulaire 
economie. In 
combinatie met nieuwe 
energie-efficiënte 
bouwtechnieken kan 
bouwen met hout 
leiden tot een forse 
reductie van de totale 
CO2-uitstoot. Elke 
kubieke meter hout die 
stenen materiaal 

vervangt, betekent 
ruim een ton 
minder CO2 in de 

lucht. Natuurlijk moeten we dan als 
consumenten, opdrachtgevers en bouwers wel 
de aanzet geven door nu te kiezen voor hout. 
Voor de meeste Nederlanders roept een houten 
huis nog vooral het vakantiegevoel op, maar in 
Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk is 
houtskeletbouw heel 
gewoon. De 
natuurlijke 
eigenschappen van 
hout zorgen voor een 
isolerende werking en 
een gezond 
binnenklimaat. 
 
HERONTDEKKING 
VAN HOUT 
Nederland is dankzij de 
ruime beschikbaarheid 
van zand en klei een 
bakstenenland. Vóór 
de industriële revolutie werden de meeste 
gebouwen nog uit hout opgetrokken, maar de 
toenemende schaarste en ook stadsbr anden 
drongen het gebruik in de achttiende eeuw al 
terug. De hegemonie van staal en beton die we 
de laatste eeuw hebben gezien, lijkt aan haar 
einde te komen. Waar de rol van hout lange tijd 
was beperkt tot de niet-constructieve 
gebouwdelen, zoals kozijnen, daken, vloeren en 
deuren, denken ontwerpers en opdrachtgevers 
nu steeds vaker aan hout als het voornaamste 
materiaal voor complete gebouwen. Ook 
hoogbouw is al geen uitzondering meer, en 
mede dankzij nieuwe technieken kan hout zelfs 
concurreren met staal. 

VERBETERD BOUWMATERIAAL 
De draagkracht en levensduur van hout kunnen 
door modificatie enorm worden verbeterd. 
Samenpersen bij hoge temperaturen kan hout 
tot wel twintig keer sterker maken. Sommige 
processen maken snelgroeiende inheemse 
houtsoorten geschikt als gevelbekleding, zelfs 
zonder verdere behandeling en bescherming. 
Ook CLT (cross-laminated timber, in Nederland 
bekend als kruislaaghout) maakt het mogelijk om 
soorten die vroeger niet in aanmerking kwamen, 
nu wel in de bouw te gebruiken. Het idee dat 
houten gebouwen brandgevaarlijker zijn, berust 
op een misvatting. Door het lage 
warmtegeleidende vermogen en verkoling van 
het oppervlak wordt brand juist vertraagd. De 
schade is bovendien vaak beperkter en veel 
materiaal kan opnieuw worden gebruikt. 
 
DE KRACHT VAN HOUT 
Nieuwe manieren om hout te modificeren en 
lamineren maken het materiaal tot een 

ijzersterke 
vervanger van 
staal en beton. 
Een mooi 
voorbeeld is te 
vinden in het 
Zweedse 
Töreboda, waar 
tien windturbines 
staan met wieken 
die tot 240 meter 
hoog reiken. De 
paallichamen, met 
een diameter van 
twaalf meter aan 

de voet tot vier meter aan de top, zijn 150 meter 
hoog en vervaardigd uit gelamineerd vurenhout. 
De verklaring ligt in de superieure sterkte-
gewichtsverhouding van hout. Een stalen balk is 
vanzelfsprekend sterker dan een houten balk van 
dezelfde afmetingen, maar ook veel zwaarder. 
Een relatief laag soortelijk gewicht kan een 
belangrijk voordeel zijn, bijvoorbeeld op slappe 
bodems of in aardbevingsgevoelige  
gebieden. En dus ook bij windturbines, die in 
hout gemakkelijker te prefabriceren en  
monteren zijn. 

Bouwen in hout kan  
leiden tot een forse  
reductie in de totale 

CO2-uitstoot 
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PREFAB BOUWDELEN 
Hout biedt ook belangrijke voordelen in de slag die Nederland moet maken als 
het gaat om woningbouw. Meerdere bedrijven hebben zich gespecialiseerd in 
prefabricage van houten bouwdelen die als een bouwpakket in elkaar worden 
gezet. Ook hier is het relatief lage gewicht een belangrijk pluspunt.  
Prefab wordt nog vaak ten onrechte geassocieerd met tijdelijke huisvesting en 
matige kwaliteit. In werkelijkheid gaat modulair bouwen sneller en preciezer, 
waardoor juist een hogere kwaliteit kan worden bereikt. De eigenschappen 
van hout maken het gemakkelijker om met meer ontwerpvrijheid constructies 
te realiseren die aan de BENG-eisen voldoen en de energieprestaties van 
woningen verbeteren. 
 
DUURZAME PRODUCTIE 
Nederland is dichtbevolkt en maar voor acht procent bebost. Productiebossen 
kennen we nauwelijks en veel Nederlanders vragen zich dan ook af waar al dat 
bouwhout vandaan moet komen. We horen vaak over ontbossing, maar 
Scandinavië heeft al heel lang een hoogontwikkelde houtindustrie en 
beheercultuur. In Zweden, waar vandaag twee keer zo veel hout is als in 1930, 
wordt hout gezien als de grondstof waarmee we de transitie naar een 
biobased en circulaire economie kunnen voltooien. Dankzij duurzaam 
bosbeheer is dat geen wensdenken. Hout uit zorgvuldig beheerde bossen is 
een onuitputtelijke grondstof. In heel Europa is het totale areaal productiebos 
sinds 1990 met bijna dertig procent gegroeid. Elk jaar komt er 400 miljoen 
kubieke meter hout bij. 
 
HOGE KWALITEIT 
In Noord-Europa groeien bomen langzamer dan in warmere streken. Dat levert 
een hogere kwaliteit hout op. Scandinavisch vuren en grenen heeft een 
dichtere structuur, met als gevolg veel minder werking en vochtopname. Het 
Zweedse Vida exporteert naar ruim veertig landen en behoort tot de grootste 
leveranciers van gezaagde houtproducten ter wereld. Voor elke gekapte boom 
plant het bedrijf er twee terug. Bij Raab Karcher vind je naast de traditionele 
gezaagde en geschaafde houtproducten van Vida, inclusief velling- en 
rabatdelen en platen voor wanden en dakbeschot, ook hoogwaardige 
gevingerlaste producten. Vingerlassen maakt van korte planken en balken 
kaarsrechte en maatvaste grotere lengtes, zonder gebreken en werking of 
spanning in het hout.  
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HOUT IN DRAAGCONSTRUCTIE 
Lichtgewicht, kostenefficiënt en energiezuinig bouwen kan mede dankzij 
gelamineerde en verlijmde producten, zoals die van het Finse Metsä. De 
Kerto LVL-producten van Metsä kunnen bogen op een bijzonder hoge 
stijfheid en buigsterkte. Ze worden op talloze manieren toegepast, van 
vloer- en dakbalk tot scharnierspant, als vloer- en dakbeschot,   als 
hoofddrager, kolom, gording of latei. Het materiaal heeft een 
uitstekende maatvastheid en het lage gewicht vereenvoudigt 
constructies. 
In het Noorse Fredrikstad is gedemonstreerd wat met Kerto-LVL mogelijk 
is. In het woningbouwproject Verskbyen verrezen in vijf weken vijf 
gebouwen van vijf verdiepingen dankzij een innovatieve aanpak met 
prefab-elementen. Aan de Monicahof in Utrecht staat sinds kort een 
uniek houten gebouw met zes appartementen en twee werkruimtes. De 
complete dragende structuur is opgetrokken uit Kerto-LVL. De opvallende 
houten gevelbekleding is gemaakt van Platowood populier, hout veredeld 
in een modificatieproces dat in Nederland is ontwikkeld. Alle materialen 
zijn volledig herbruikbaar en het gebouw is daarmee 100 procent 
circulair.  
 

HOUT EN CO2 
Hout fungeert in de bouw als een opslagmedium voor CO2. Tijdens de 
groei nemen bomen CO2 uit de lucht op, en die koolstof komt niet meer 
vrij zolang het hout onderdeel van een bouwwerk is. Zo is de 73 meter 
hoge houten woontoren HAUT in Amsterdam de opslagplaats voor drie 
miljoen kilo CO2. Voor de winning en productie van timmerhout is 
relatief weinig energie nodig, net als voor recycling. Het restmateriaal kan 
worden ingezet om groene energie te produceren. Hout is daarbij CO2-
neutraal, omdat dezelfde hoeveelheid vrijkomt die tijdens de groei is 
opgenomen. Hout is natuurlijk ook biologisch afbreekbaar, zodat we 
toekomstige generaties niet opzadelen met een afvalprobleem. 
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METSÄ 
FOTO: ARCANOVA 

PROJECT: VERSKBYEN NORWAY 

METSÄ  
MONICAHOF, UTRECHT  
FOTO: JEROEN MUSCH 
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Natuurlijk alleen  
gecertificeerd hout   

 
De EUTR (European Union Timber Regulation) 

is wetgeving die het gebruik van illegaal 
gekapt hout tegengaat. De herkomst van hout 

en houtproducten moet glashelder zijn. 
Andere keurmerken, met FSC® en PEFC als 

bekendste, fungeren als waarborg voor 
duurzaam bosbeheer. Natuurlijk vind je bij 
Raab Karcher alleen gecertificeerd hout en 

plaatmateriaal. 
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GEZOND BINNENKLIMAAT 
Mensen brengen veel van hun tijd binnenshuis 
door en de coronapandemie heeft dat nog eens 
versterkt. Daarmee groeit ook de aandacht voor 
het belang van een gezond binnenklimaat en de 
rol van emissiearme bouwproducten. Toen bijna 
40 jaar geleden het ‘sickbuildingsyndroom’ voor 
het eerst werd beschreven, ging het vooral over 
slecht geventileerde kantoorgebouwen. Nu velen 
van ons thuiswerken in goed geïsoleerde huizen 
en het energiegebruik willen terugdringen, is 
stilstaan bij de kwaliteit van de lucht die we 
inademen zeker geen overbodige luxe. 
 
De ramen op gezette tijden even tegenover 
elkaar openzetten is hoe dan ook een goed idee 
om verse lucht aan te voeren. Daarnaast kun je 
bij bouwen en verbouwen letten op de 
materialen en zo de luchtvervuiling tot een 
minimum beperken. Een notoire boosdoener op 
dit gebied is plaatmateriaal met formaldehyde-
ureumhars als bindmiddel voor houtvezels. 
Spaanplaat en multiplex waarin deze 
synthetische hars als lijm is gebruikt, brengt nog 
vele jaren na de productie formaldehyde in de 
lucht en draagt zo bij aan een ongezond 
binnenklimaat. 
Formaldehyde is de meest voorkomende 
vluchtige organische stof in de binnenlucht. 
Iedereen wordt eraan blootgesteld, maar lage 

concentraties worden als ongevaarlijk 
beschouwd. Het Franse Joubert Plywood heeft 
het goedje al lang geleden verbannen uit het 
productieproces. Het bedrijf voldoet aan de 
strengste normen en produceert multiplex met 
dezelfde natuurlijke uitstoot als onbehandeld 
hout. Alle populieren en okoumé producten van 
Joubert komen daardoor in aanmerking voor 
bouwprojecten met hoge milieu- en 
gezondheidseisen. 
 
HOOGWAARDIG MULTIPLEX 
Multiplex gemaakt van okoumé, een houtsoort 
uit West-Afrika, is zeer geliefd voor de afwerking 
van dakoverstekken en buitenplafonds zoals die 
in veranda’s. Okoumé-multiplex biedt een fraai 
natuurlijk uiterlijk. Licht schuren is voldoende 
voor het schilderen in elke gewenste tint. Uniek 
van Joubert is het 605 cm lange Okoumé-paneel 
uit één stuk. Dankzij de goede isolerende 
eigenschappen en hoge mechanische weerstand 
zijn de panelen uiterst weer- en vochtbestendig. 
Het materiaal is gecertificeerd voor de laagst 
mogelijke gehaltes formaldehyde en volledig 
recyclebaar. Alle plaatmateriaal van Joubert 
draagt zowel het FSC®   -certificaat als het PEFC-
label. 
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SVEDEX

MOOIER WONEN MET
SVEDEX BINNENDEUREN
Stijlen en smaken, wensen en trends vertalen 

wij telkens weer naar binnendeuren met karakter. 

In onze collectie vindt u paneeldeuren, glasdeuren 

en lijndeuren die prachtig met elkaar te combineren 

zijn. Wat uw stijl, smaak of budget ook is.

Op zoek naar inspiratie? 
Svedex helpt graag bij het maken van de keuze 

voor een deur. Hiervoor is de online Svedex 

inspiratietool ontwikkeld. De inspiratietool helpt 

namelijk eenvoudig de stijldeur te vinden die past 

bij de wensen en smaak van de klant. Er is altijd een 

stijldeur die in de smaak valt.

Svedex Superlak®

Svedex is de expert op het gebied van afgelakte 

deuren in Nederland. Dit dankzij Svedex Superlak®. 

Deze ongekend hoogwaardige en duurzame lak is 

van een kwaliteit die nergens ander in Nederland te 

vinden is. 

www.svedex.nl
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De nr. 1 in Europa voor garagedeuren en huisdeuren

 ● Automatische garagedeuren met BiSecur-radiosysteem

 ● Aluminium voordeuren met standaard RC 3-beveiliging

 ● Thermisch onderbroken stalen deuren met uitstekende warmte-isolatie

www.hormann.nl
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AUSTRIA

Bij nieuwbouw of een renovatie staan de deuren 
waarschijnlijk niet bovenaan de prioriteitenlijst. Toch 

loont het zeker de moeite om je planning als het ware 
eens om te draaien en te beginnen bij het beoogde 
eindresultaat. Binnendeuren zijn namelijk bepaald 
geen bijzaak. Ze hebben een groot aandeel in het 
totaalaanzicht en de sfeer van je woning. Met de 

juiste keuze breng je een eigen stijl in huis. 

BRENG JE EIGEN  
STIJL IN HUIS  

MET FOCUS OP  
DE DEUREN 
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Deuren hebben een groot effect op je thuisgevoel. 
Bedenk maar eens hoeveel van het totale zichtbare 
oppervlak ze voor hun rekening nemen. De meeste 
aandacht gaat vaak uit naar de 
voordeur. Niet zonder reden, want 
die fungeert als een soort 
visitekaartje en bepaalt de eerste 
indruk. Maar dat is geen reden om 
het belang te onderschatten van 
zorgvuldig gekozen binnendeuren. 
Je staat tenslotte alleen stil bij de 
voordeur om de sleutel in het slot te 
steken. Je binnendeuren dragen 
veel meer bij aan je woonbeleving. 
 
STIJLKEUZE 
Elke woning kan een enorme 
positieve verandering ondergaan als 
je extra aandacht besteed aan de 
juiste binnendeuren. Dat begint met 
de keuze voor een bepaalde stijl. 
Hou je van strak en simpel, of ben je 
meer van de profilering?  
Aansluiting op andere stijlelementen 
en details, en zeker ook consistentie in de lijnvoering, 
dragen flink bij aan de uitstraling van je huis. 
Beschouw daarom je binnendeuren niet als een 
bijkomstigheid; zie ze liever juist als stijl- en 
beeldbepalend.  
 
Bij je keuze spelen meerdere factoren een rol. Naast 
de mate van profilering zijn dat onder meer de 

hoogte van de plafonds en natuurlijk de kleurstelling. 
Die sluit idealiter goed aan op de vloeren en wanden. 
Ook kwaliteitsverschillen moet je in het oog houden 
om lang plezier te beleven aan je beslissing. Soms 
voldoet een standaardproduct prima, maar vaak 
voegt een vakkundig gemaakte stijldeur meer toe 
dan je denkt.  

Bij Raab Karcher vind je een breed aanbod van de 
belangrijkste fabrikanten. Daardoor kun je op één 
plek alle mogelijkheden uitgebreid verkennen en 
bovenal vergelijken. Dat is een niet te onderschatten 
voordeel bij het selectieproces, want voor een goede 
afweging kun je niet alleen vertrouwen op 
productinformatie of foto’s. Je wilt de verschillen in 
het echt kunnen zien en voelen, in kleuren, textuur 

en afwerking, en niet te vergeten in het deurbeslag. 
Want ook dat draagt verrassend veel bij aan de 
uiteindelijke look & feel van je huis. 
 
VISUALISEREN 
Veel deurfabrikanten bieden de mogelijkheid om je 
eerste verkenningen te visualiseren. Als je overweegt 

om het traditionele wit te 
verruilen voor trendy zwart of een 
sprekende andere kleur, is het 
verstandig om het effect daarvan 
eerst zo goed mogelijk in beeld te 
brengen. Met behulp van jouw 
interieurfoto’s kan een app 
zichtbaar maken hoe verschillende 
stijlen en kleuren zouden 
uitpakken. Zo kom je achteraf niet 
voor ongewenste verrassingen te 
staan als het gaat om de 
vlakverdelingen of bijvoorbeeld de 
lichtval. 
 
Een binnendeur met veel glas kan 
een groot verschil maken. Zo 
brengt het licht in de duisternis 
van hal of overloop en werkt het 
vaak meer ruimtelijkheid in de 
hand. Natuurlijk is privacy soms 

doorslaggevend, zoals in bad- en slaapkamers. Mat-, 
melk- of rookglas kan dan als gulden middenweg 
uitkomst bieden. Glas-in-lood associëren we meestal 
met een uitgesproken klassieke stijl, maar het kan 
ook fraaie accenten opleveren in een verder vooral 
modern interieur. 

Op één plek alle  
mogelijkheden  

zelf kunnen zien en  
vergelijken is een niet te 
onderschatten voordeel
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OPDEK- EN STOMPE DEUREN 
De deurkozijnen in je huis hebben invloed op de 
keuzemogelijkheden. Zo werden in de jaren tachtig 
en negentig bij nieuwbouw vaak opdekdeuren 
toegepast. Daarbij sluiten de deuren niet in het 
kozijn, zoals bij traditionele stompe deuren, maar 
tegen het (vaak stalen) kozijn. De manier waarop je 
deuren zijn gemonteerd en afgehangen lijkt op het 
eerste gezicht niet zo belangrijk, maar voor veel 
mensen is er toch een duidelijk verschil in uitstraling. 
Na jaren intensief gebruik blijkt bovendien vaak dat 
metalen profielen als deurpost niet het eeuwige 
leven hebben. De ophangpunten waarop de 
paumellen draaien kun je niet zomaar verplaatsen en 
zijn aan slijtage onderhevig. Meerdere fabrikanten 
bieden tegenwoordig Deur-Kozijn-Combinaties 
(DKC’s) aan. Met deze complete sets ruim je het 
grote struikelblok van complete kozijnvervanging 
relatief gemakkelijk uit de weg.  
 
OPVALLENDE ALTERNATIEVEN 
Schuifdeuren op rails zijn traditioneel de manier om 
ruimtes te scheiden en een kamer ‘en suite’ te 
realiseren. De deuren, vaak voorzien van glas-in-lood, 
schuiven dan onzichtbaar weg in een nis tussen de 
muren. Moderne versies verbergen de railophanging 
niet en leveren zo een meer landelijk accent op. Wat 
blijft is de efficiënte manier om plaats te besparen. 
Een deur die niet draait neemt immers weinig ruimte 
in, en dat vergroot de mogelijkheden voor een 
inrichting naar jouw smaak. 
 
De taatsdeur, ook wel pivotdeur, biedt een fraai 
alternatief voor de traditionele deuren. Hij draait niet 
op scharnieren of paumellen, maar op draaipunten 
aan de boven- en onderkant van de deur. 
Taatsdeuren lenen zich daarom goed voor grote 
deuren met een brede doorgang of zware deuren 
met veel glas, maar ook voor een strak en 
minimalistisch ontwerp zonder kozijn. Een bijkomend 
voordeel van deze blikvangers is dat de deuren naar 
beide kanten openen. 

ELEGANTIE IN ZWART 
De industriële stijl wint nog altijd aan populariteit en 
kan met een paar uitgekiende keuzes een verrassend 
elegant interieur opleveren. Austria Deuren biedt met 
Nero een ideale oplossing als deze stijl je aanspreekt 
en je huidige deuren aan complete vervanging toe 
zijn. De extra slanke Nero Industriële Deur-Kozijn-
Combinatie (DKC’s) zijn met hun ranke zwarte 
design uniek en fungeren in elk interieur als een 
echte blikvanger. 
 
De deuren en kozijnen zijn vervaardigd uit aluminium 
profielen. Een poedercoating verleent ze hun staal-
look en aflakken hoeft dus niet. Zwarte verstelbare 
3D-scharnieren en 30 cm hoge deurgrepen maken 
het geheel    in stijl af. De Nero Milano heeft drie ruiten 
en de Nero Piave vier. Sluiting van de deuren gebeurt 
overtuigend dankzij magneetstrips. De deuren uit de 
Nero-lijn worden standaard als DKC geleverd. 
 
LIEFDE VOOR LICHT 
Svedex introduceert de gloednieuwe deurenserie 
Form, opvallend slank en ontworpen met oog voor 
elegantie en liefde voor licht. Vanuit de gedachte 
‘less is more’ kregen de Form deuren een smalle 
profilering en industriële look in tijdloos wit. De 
stijlen en dorpels van slechts 90 mm, in combinatie 
met verzonken glaslatten, geeft ruim baan aan 
transparantie en licht. Nieuwe freestechnieken 
accentueren de verfijning en keren ook terug in de 
bijpassende lijndeuren. 
 
Svedex ontwerpt en produceert al 65 jaar afgelakte 
stijldeuren en sluit met Form naadloos aan op de 
minimalistische woontrend van vandaag. De glasdeur 
in verschillende modelleringen zorgt voor licht en rust 
in de ruimte. Form is een deur met karakter,   zonder 
op de voorgrond te treden. De collectie omvat zes 
glasdeuren en vijf lijndeuren die moeiteloos te 
combineren zijn. Alle Form deuren zijn afgelakt met 
de Svedex Superlak van hoge duurzaamheid en 
kwaliteit, en voorzien van gehard veiligheidsglas. 

SVEDEX
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ZEER SLANK EN KRASVAST  
Het succes van de SlimSeries binnendeuren heeft 
Skantrae ertoe gebracht om buitendeuren in dezelfde 
slanke stijl te maken. De staal-look achterdeur is 
vervaardigd uit het FSC®-gecertificeerde materiaal 
Optimax en verkrijgbaar in vijf modellen. Met de 
smalle stijlen van 75 mm, de zwart gegronde 
afwerking (RAL 9011) en bijbehorende hang- en 
sluitwerkpakketten sluit de nieuwe achterdeur perfect 
aan bij de SlimSeries. Nevel- en rookglas zijn nu ook 
leverbaar bij de SlimSeries Ultra, met stijlen van slechts 
30 mm breed.  

 
Skantrae breidt het aanbod verder uit met de nieuwe 
lijn Nano TopCoat EBC. Deze moderne deurenserie 
bestaat uit dertien kant-en-klare modellen. De groef- 
en glasdeuren zijn leverbaar in opdek- en stompe 
uitvoering, en voorzien van een extreem krasvaste 
laklaag. Na meerdere grondlagen zorgt Electron Beam 
Curing (EBC) voor een egaal, kleurvast en UV-
bestendig eindresultaat met vijf jaar garantie. Bij de 
glasdeuren heb je de keuze tussen blank of satinato 
veiligheidsglas. 
 
RUIMTE OPTIMAAL BENUTTEN 
Kleiner (gaan) wonen is voor veel mensen 
aantrekkelijk. Dat maakt het nog belangrijker om 
efficiënt met de beschikbare ruimte om te gaan. De 
schuifdeursystemen van Theuma koppelen 
ruimtewinst en optimale toegankelijkheid aan een 
strak en tijdloos uiterlijk. De stalen kozijnen zijn 
afgewerkt in een kras- en stootvaste poederlaklaag, 
verkrijgbaar in elke RAL-kleur. De schuifdeuren hebben 
dezelfde uitstraling en kwaliteit als de Theuma 
binnendeuren en kozijnen, en zijn daarmee dus 
uitstekend te combineren.  
  
Dankzij het geïntegreerde push-to-run-systeem bedien 
je met een simpele druk op de deurrand. Standaard is 
de deur voorzien van een aluminium greep in de kleur 
van het kozijn, maar je kunt ook kiezen voor een 
haakslot. Met een dubbelwerkend soft-close-systeem 
wordt de schuifdeur de laatste centimeters gedempt 
geopend of gesloten. Theuma biedt ook 
schuifdeursystemen die elektrisch bedienbaar zijn met 
een bewegingsmelder of drukknop. Ideaal voor wie 
zorg nodig heeft en langer thuis wil blijven wonen. 
 
STIJLVOL INDUSTRIEEL 
In de industriële woonstijl zorgen smalle stijlen en glas 
voor verbinding tussen de ruimtes in je huis. Weekamp 
heeft een groot aanbod in industriële modellen met 
een stoere stalen uitstraling, terwijl je door de houten 
materialen wel de gezelligheid behoudt. Deuren met 
een stijlbreedte van 80 mm en 95 mm zijn toepasbaar 
als schuif-, draai- en taatsdeuren. Met verdekte en 
daardoor onzichtbare scharnieren creëer je een 
minimalistisch en strak geheel. De glaskeuze is 
uitgebreid met grijze, bronzen en zwarte tinten.

THEUMA

SKANTRAE
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Alle buitendeuren van Weekamp zijn naast de 
standaard 38 mm ook verkrijgbaar in 54 mm dikte, 
met geïsoleerde kern en solide uitstraling, perfecte 
tochtwering door kaderrubbers in een speciale 
sponning, en extra isolerend glas. Weekamp is 
gespecialiseerd in maatwerk, inclusief historische 
reproducties en zelfs je eigen ontwerp. De Weekamp 
Montage Service ontzorgt je volledig. Hierbij wordt 
de deur digitaal ingemeten, geproduceerd inclusief 
beglazing, hang- en sluitwerk, volledig afgelakt en 
vervolgens vakkundig afgehangen. 
 
Ook de garagedeuren van Weekamp zijn vervaardigd 
uit hoogwaardige materialen. Er zijn diverse 
modellen op maat van massief houten stijlen en 
dorpels, met daartussen panelen. Meerdere 

uitvoeringen passen bovendien bij je andere 
Weekamp deuren. De vlakke garagedeuren zijn 
uitgevoerd als TriComfort deur met een hoge 
isolatiewaarde. Ze hebben een glad oppervlak, maar 
kunnen worden voorzien van een groefpatroon. De 
modellen WK3660 en WK3661 kregen unieke 
accenten dankzij opgelegde latten. 
 
TRENDY GARAGEDEUR 
Garagedeuren zijn niet alleen functioneel, ze hebben 
als vormgevingselement ook veel invloed op het 
aanzicht van je huis. De garagesectionaaldeuren van 
Hörmann zijn verkrijgbaar met veel verschillende 
oppervlakken, kleuren en decors. Leisteenplaten 
dienden als voorbeeld voor het nieuwe trendy 
oppervlak Slategrain. Dit moderne deurontwerp is 

zeer robuust en gemakkelijk te onderhouden. Op 
gestructureerde deuroppervlakken vallen kleine 
krasjes bovendien veel minder op.  
 
Slategrain voor garagesectionaaldeuren is naast de 
standaardkleuren verkeerswit en antraciet 
verkrijgbaar in 15 voordelige voorkeurskleuren en 
zelfs in een RAL-kleur naar keuze. Hörmann biedt 
ook voor de populaire oppervlakken Woodgrain and 
Silkgrain beschermende coatings aan. De 
beschermende lak maakt de deuren bijzonder 
krasbestendig, vuilafstotend en ongevoelig voor 
weersinvloeden. Zelfs graffiti kan met speciale 
reinigingsmiddelen goed van deze toplaag worden 
verwijderd.

HÖRMANN
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De aflakservice van Weekamp Deuren is toe te 
passen op alle binnen- en buitendeurmodellen.

• Ruim 6.000 aflakkleuren

• Snel en gemakkelijk

• Hoogwaardige kwaliteitsverf

• Verschillende kleuren mogelijk 

voor binnen- en buitenzijde

Kijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl

Uw woning verdient een Remix mortel

Uitbloeiingsarm
Ter voorkoming van witte 
kalkuitslag, zijn onze mortels 
uitbloeiingsarm. 

Duurzaam bouwen
Remix is de enige drogemortel- 
fabrikant die het Dubokeur voor 
een breed assortiment heeft weten 
te behalen en te behouden.

www.remix.nl - morteladvies@remix.nl 

Remix heeft met haar uitgebalanceerde 
assortiment voor vrijwel iedere klus een 
geschikte mortel. Met een Remix mortel bent 
u altijd verzekerd van de hoogst mogelijke 
kwaliteit en een fraai uiterlijk. 

Gemetseld met de antracietkleurige Remix Uitbloeiingsarme doorstrijkmortel
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RIJSWAARD

DE VELE 
GEZICHTEN VAN 

BAKSTEEN 
 

Baksteen is al eeuwenlang de hoeksteen van 
het bouwen in Nederland. Bakstenen zijn zo 
gewoon dat we nauwelijks nog oog hebben 

voor hun vele verschijningsvormen. Een 
online simulatie van de effecten van jouw 
keuzes in je nieuwe gevel is een handig 

hulpmiddel, maar er gaat niets boven echte 
stenen in je handen als je de knoop moet 
doorhakken. Bij Raab Karcher vind je een 

keur aan baksteen met karakter. 
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Door de ontwikkeling van 
nieuwe bouwtechnieken 
zijn er tegenwoordig wel 
alternatieven voor het 
traditionele bouwen met 
baksteen, maar die vinden 
maar mondjesmaat 
ingang. Zowel 
consumenten als 
architecten blijven 
onverminderd van 
baksteen houden, en daar 
zijn goede redenen voor. 
Dit uit de klei getrokken 
bouwmateriaal is bijzonder 
robuust. Volle baksteen 

heeft een 
drukweerstand van 
wel 150 kilo per 

vierkante centimeter, houdt weinig 
vocht vast en is vorstbestendig. De vormstabiliteit is 
ongeëvenaard en dilatatievoegen zijn 
daarom niet nodig. Doordat de 
voorgevormde klei op meer dan 
duizend graden wordt gebakken, zijn 
bakstenen onbrandbaar, 
onderhoudsvrij en bestand tegen alle 
weersomstandigheden. 
 
EEN OUDE BEKENDE 
De Romeinen brachten de kennis en 
kunst van het stenen bakken naar 
Nederland. Toen ze rond het jaar 400 weer 
vertrokken, verdween ook de stenenbakkerij. Tot 
rond 1200 werden vervolgens huizen van hout en 
stro gebouwd, en kerken soms ook van natuursteen. 
Via de contacten tussen kloosters keerde de kennis 
van het proces weer terug uit Zuid-Europa, om nooit 
meer te verdwijnen. Aan de productiewijze is 
sindsdien wel een en ander verbeterd, maar de 
essentie is gebleven en baksteen is nauwelijks nog 
weg te denken uit de vaderlandse bouwwereld. De 
lokale beschikbaarheid van rivierklei heeft natuurlijk 
alles te maken met de historische populariteit. 
Daarnaast dragen de vochtregulerende 
eigenschappen bij aan een prettig en gezond 
leefklimaat in onze huizen. Ook de spouwmuur, 
feitelijk een dubbele muur van gebakken steen met 
daartussen een lege ruimte, is een zeer Nederlands 
verschijnsel dat de tand des tijds goed heeft 
doorstaan.  
 
DUURZAAMHEID DOOR LEVENSDUUR 
Bakstenen gaan heel lang mee en kunnen om die 
reden duurzaam worden genoemd, ook al is veel 
energie nodig voor het productieproces. In het 
verleden was het puin van gebroken stenen een 
gewild materiaal voor het verbeteren van onverharde 
wegen, en nog altijd wordt het gebruikt als 
grondstof voor het granulaat in de onderlaag die 

wegenbouwers aanleggen. Ook de stenenbakkers 
zelf nemen hun verantwoordelijkheid en zoeken naar 
wegen om baksteen met zijn tijd te laten meegaan. 
De grote fabrikanten besteden veel aandacht aan 
energie-efficiëntie, de vervanging van toeslagstoffen 
door keramisch restmateriaal uit eigen productie, en 
de impact op milieu en leefomgeving. Zo kunnen 
met wat extra inspanning zand- en kleiwinning 
belangrijke bijdragen leveren aan natuurwaarden en 
het verkleinen van overstromingsrisico’s. 
 
RECYCLING EN UPCYCLING 
Ook op het gebied van circulariteit wordt in de 
stenenwereld de daad bij het woord gevoegd. Als de 
meest waardevolle eigenschappen bij sloop en 
recycling kunnen worden bewaard, zet dat in het 
licht van duurzaamheid natuurlijk de meeste zoden 
aan de dijk. Dat is de gedachte achter de upcycling 
van baksteen. Het materiaal veroudert heel mooi en 
het grote milieuvoordeel van historische stenen is dat 
ze al zijn gebakken. Oude stenen worden in 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met succes 
gebruikt voor de productie van circulaire 
baksteenstrips die zijn bedoeld voor montage op 
gevelbekleding en verwerking in complete 
gevelisolatieystemen. In het Ruhrgebied worden de 
stenen met de hand ‘gewonnen’ uit verlaten 
kolenmijnen en fabrieksgebouwen. Na verwerking 
begint hun tweede leven in unieke en karaktervolle 
gevels. 
 
ONEINDIGE KLEURVARIATIES 
Bakstenen worden door opdrachtgevers en 
architecten natuurlijk vooral gewaardeerd om het 
gevelaanzicht dat ze opleveren. Het meest 
opvallende kenmerk is de kleur, die grotendeels 
wordt bepaald door de kleisoort en het ijzergehalte, 
maar ook door het zuurstofgehalte, de 
baktemperatuur en toegevoegde pigmenten. Het 
kleurenaanbod is breed en gaat van (bijna) wit en 
geel via oranje, rood en paars naar bruin en 
antraciet. De ambachtelijke stenenbakker wist de 
vele variabele factoren al met de juiste timing te 
combineren om uit de oneindige kleurvariaties de 
meest gewilde uit het vuur te slepen. Heel lang was 
dat geen exacte wetenschap, en was het sorteren 
van de kleurschakeringen vast onderdeel van het 
proces. Nog altijd spreken stenenbakkers niet van 
collecties of assortimenten, maar van sorteringen.  

VORMEN EN FORMATEN 
De bekendste toepassing van baksteen is in 
buitengevels, waarbij het metselwerk het buitenblad 
vormt van een spouwmuur. De keuze voor een 
bepaalde baksteen is eerst en vooral een kwestie van 
smaak. Je kunt kiezen uit meerdere vormen en 
afmetingen. De bakstenen uit de handvorm, 
vormbak, en strengpers bakstenen onderscheiden 
zich vooral van elkaar door de oppervlaktestructuur. 
De handvorm is de grilligste, de vormbak al heel wat 
strakker, en de strengpers bijzonder glad. Dan is er 
nog de maat: in Nederland is waalformaat (210 x 
100 x 50 mm) het populairst, gevolgd door het 15 
mm dikkere dikformaat, en het 10 mm dunnere 
vechtformaat. Deze op het eerste gezicht kleine 
verschillen hebben uiteindelijk grote invloed op het 
gevelaanzicht. 
 
KIJKEN EN KIEZEN 
Als je een bakstenen muur van dichtbij bekijkt, valt 
op dat geen twee stenen precies gelijk zijn. En als je 

binnenkort moet beslissen over de stenen 
voor jouw huis, zal je waarschijnlijk heel 
anders naar de vele voorbeelden om je 
heen gaan kijken. Houd je van de grillige 
kleurnuances in sommige gevels, of kies 
je voor een minder fel gevlamde variant 
die een homogener en rustiger 
gevelbeeld oplevert? Een besluit nemen 
wordt een stuk gemakkelijker gemaakt bij 
Raab Karcher, waar je dankzij het 
uitgebreide aanbod en de aanwezige 

expertise rustig kunt kijken en vergelijken. Misschien 
vind je bakstenen zelfs nog de aantrekkelijkste optie 
als hun toepassing niet direct voor de hand ligt. 
Keramische steenstrips zijn populair bij renovaties als 
het gewicht van baksteen bezwaarlijk is en toch de 
uitstraling van traditioneel metselwerk wordt 
beoogd. Ze worden daarnaast ook binnenshuis 
toegepast om speciale effecten te bereiken. 
 
ESTHETISCHE HERWAARDERING 
Het aanbod in baksteen is de laatste jaren behoorlijk 
uitgebreid en is nu veel breder dan de traditionele 
handvorm, vormbak en strengpers. Steeds meer 
opvallende maten en kleuren worden veelvuldig 
toegepast, ook in de woningbouw. Onder 
architecten is sprake van een herwaardering van 
baksteen, evenals van de traditionele 
metseltechnieken en de vele mogelijkheden om 
gevels een eigen signatuur te geven. Waar de laatste 
jaren veel is gekozen voor een strak en op zichzelf 
staand ontwerp komt er nu meer aandacht voor de 
juiste steen, maat en voeg, die samen met kleur en 
textuur in zorgvuldige aansluiting op de omgeving de 
esthetiek bepalen. 

De lange levensduur en 
herbruikbaarheid maken 

baksteen duurzaam
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VOEG IS MEER DAN VULLING  
Het voegwerk is een niet te onderschatten 
component van gevels. Zelfs de voegdikte heeft veel 
invloed op de uitstraling. Samen beslaan de voegen 
tot wel een kwart van het totale geveloppervlak. De 
voeg is veel meer dan vulling en speelt een grote rol 
in het aanzien én de kwaliteit van gemetselde 
muren. Het vaak toegepaste navoegen, waarbij pas 
na het opmetselen de voeg wordt afgewerkt, draagt 
niet bij aan de waterdichtheid. De voegmortel hecht 
vooral aan de metselmortel tussen de stenen en 
nauwelijks aan de stenen zelf. Het blijft dan een 
poreuze vulling die gemakkelijk water opneemt, en 
kan daardoor al na relatief korte tijd (vorst)schade 
oplopen. Bij baksteen die bijna geen vocht opneemt 
is doorstrijken van oudsher het devies. Daarmee 
zorgt de metselaar meteen voor afwerking van de 
voegen en is een goede hechting en waterdichtheid 
verzekerd.  
 
DOORSTRIJKMORTELS 
Remix is specialist in mortels voor metsel- en 
voegwerk. Het bedrijf levert ook bijzondere mortels 
voor projecten waarin hoge eisen gelden, en helpt 
metselaars en voegers om hun werk beter en sneller 
te doen. Het productaanbod omvat onder meer 
uitbloeiingsarme, lichtgewicht en vorstvrije mortels. 
In de duurzame wijk ’t Groene Wold in Almere 
leverde Remix uitbloeiingsarme doorstrijkmortels 
voor 372 woningen die met verschillende 
steensoorten werden gemetseld. Met het Mortel-Op-
Maat systeem kwamen op de bouwplaats de ideale 
mortels beschikbaar voor elke steensoort, van sterk 
zuigende stenen tot gehydrofobeerde stenen die 
nauwelijks vocht opnemen.  
 
HOOGWAARDIG METSELWERK 
Voor het project in Almere is gekozen voor de 
doorstrijktechniek. De metselaar metselt ‘vol en zat’ 
en strijkt de mortel met een voegroller door zodra 
deze is aangetrokken. Daarna nog even licht 
navegen en klaar is de voeg, in één arbeidsgang. 
Deze aanpak scheelt niet alleen in de bouwtijd en 
kosten, er is ook minder mortelverlies en het metsel-
/voegwerk vormt één monolithisch geheel waardoor 
schade nauwelijks voorkomt. Het resultaat is 
hoogwaardig en sterk metselwerk met een hoge 
voeghardheid en een veel langere levensduur. Met 
het Remix Mortel-Op-Maat systeem zijn de mortels 
afgestemd op de metselsteen, de bouwplaats en de 
weersomstandigheden. Er is zelfs een 
aardbevingsbestendige doorstrijkmortel van Remix, 
die in een TNO-test een gesimuleerde beving 
doorstond die vele malen krachtiger was dan de 
zwaarst gemeten aardbeving in Nederland. 
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Wellness Center 
Van der Valk Dordrecht

Voortdurende wellness 
met de tegellijmen en voegmaterialen  

van ARDEX!

www.ardex.eu

NIEUW BIJ MODIWOOD 

Modiwood 
Platinum 
Collectie
ModiWood & eigenschappen

• Thermisch gemodificeerd hout

• Duurzaamheidsklasse I/II

• Krachtige en natuurlijke uitstraling

• Milieuvriendelijk verduurzaamd

• Onderhoudsvriendelijk

• Vrijwel elke kleur mogelijk

Houten gevelbekleding is door de natuurlijke uitstraling zeer geliefd. Technische ontwikkelingen en innovaties hebben houten 
gevelbekleding bovendien een stuk duurzamer en onderhoudsvriendelijker gemaakt. Zo kunt u genieten van de natuurlijke 
uitstraling van hout, zonder u zorgen te hoeven maken over onderhoud. Naast het bestaande ModiWood assortiment is 
er nu ook ModiWood Platinum. Het Platinum assortiment onderscheidt zich door de ondiepe verticale ribbels in het hout, 
geïnspireerd op de verticale imperfecties van conventionele bandzagen. Dit zorgt voor een sprekende vintage look! Deze 
uitvoering is er in 8 nieuwe, sprekende kleuren, waardoor er aan vrijwel elke wens kan worden voldaan. 

ModiWood Platinum wordt geleverd in 4 modellen: Single Channel • Single Channel XL • Fins Rabat • Fins Rabat XL

DE TOP IN GEVELBEKLEDING. 

Lightsteel Titanzinc Cortensteel Retrobronze Pearlcopper Moonsteel Gunmetal blue Carbon

NIEUW NIEUWNIEUW NIEUWNIEUW NIEUWNIEUW NIEUW

Kijk op modiwood.nl voor meer informatie of bel naar +31 (0)20 58 05 333

DÉ KRACHT VAN DE NATUUR



Zorgeloos koken met 
automatische afzuiging

 Pelgrim.nl/autoair

 In één beweging de kookplaat en afzuigkap bedienen

 Afzuiging past zich automatisch aan terwijl jij rustig kookt

 Altijd goede verlichting en een schone afzuigkap

Een blijvend mooie uitstraling
Met gevel- en dakrandpanelen van Keralit

Woningen met houten gevelpanelen en dakranden vragen veel onderhoud.  Dat kost veel 

tijd en geld. Keralit biedt daarom onderhoudsarme gevelpanelen en dakrandsystemen, 

met een mooie natuurlijke uitstraling. Verkrijgbaar in vele verschillende kleuren en 3 

modellen; er is altijd een variant die perfect bij uw woning past. Overtuig uzelf  en vraag 

gratis kleurmonsters aan op keralit.nl/kleurmonsters



GEVEL EN DAK ZIJN 
DE JAS DIE JE HUIS 

BESCHERMT

INNCEMPRO-SWISSPEARL
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Je gevels en je dak bepalen niet alleen het 
buitenaanzicht van je huis, maar beschermen 

alles wat erachter en onder zit. De kwaliteit van 
de buitenschil is goeddeels bepalend voor je 

wooncomfort, energiegebruik en woningwaarde. 
Goede isolatie en luchtdichtheid staan voorop en 

natuurlijk zijn er ook esthetische afwegingen. 
Naast de traditionele materialen dienen zich 

steeds meer andere oplossingen met verrassende 
kwaliteiten aan.
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Of je nu een nieuw huis bouwt of je woning 
ingrijpend gaat renoveren, de gevel en het dak 
vormen het leeuwendeel van de gebouwschil die 
alles in je huis beschermt tegen de elementen. 
Kwaliteit en betrouwbaarheid staan dus voorop. De 
gekozen materialen zijn bepalend voor het 
buitenaanzicht, maar er is meer om aan te denken. 
Terwijl architecten, opdrachtgevers en aannemers 
vaak hechten aan vertrouwde oplossingen, is er op 
dit gebied steeds meer innovatie en ruimte voor een 
benadering vanuit duurzaamheid. 
Wie bouwt denkt immers per 
definitie aan de toekomst. Wat 
groter en groener denken is 
alleen al van belang omdat 
bouwen een grote milieu-impact 
heeft. Als we wat verder kijken, 
blijkt vaak veel meer mogelijk dan 
gedacht.  
 
De wet- en regelgeving stelt 
natuurlijk eisen aan de constructie 
en materialen in je gevels en dak, maar waarom zou 
je dat minimum als leidraad nemen? Je kunt ook je 
fantasie en je ontwerper de ruimte geven om het 
maximale te realiseren, in wooncomfort, in energie-
efficiëntie en in een woning met een unieke eigen 
uitstraling. Bij grote nieuwbouwprojecten zijn veel 
materiaalkeuzes vaak al gemaakt; in andere gevallen 
krijg je de kans om creatief te zijn en zelf belangrijke 
beslissingen te nemen. Bouwen is kiezen, en vanaf 
het begin maakt het veel uit waar je voor kiest. Wil je 
bijvoorbeeld een traditioneel stenen huis of voel je 
meer voor een houten huis? Omdat rivierklei van 
Nederland een typisch stenenland heeft gemaakt, 
zijn de duidelijke voordelen van houtskeletbouw hier 
nauwelijks bekend. De milieubelasting is lager en het 
wooncomfort hoger, omdat hout een hernieuwbare 
grondstof is en van nature bijdraagt een goed 
binnenklimaat. 

ISOLATIE EN ENERGIE 
De energieprestaties en het wooncomfort van je huis 
worden voor een groot deel bepaald door de 
buitenschil. De isolatie in de gevel en het dak 
beschermt tegen de weersinvloeden. Daarom kun je 
bij renovatie van een bestaande woning zulke grote 
stappen zetten met een grondige aanpak van 
koudebruggen. Dat zijn isolatielekken in de 
buitenschil bij de overgangen van bouwdelen, zoals 
tussen gevel en dak, maar ook tussen gevels en 
ramen, deuren en vloeren. Die koudebruggen zorgen 
voor warmte- en energieverlies, en vaak ook voor 
sterk verminderd wooncomfort door tocht- en 
vochtproblemen, zoals condensatie en 
schimmelvorming. Met een goed geïsoleerde 
buitengevel blijft je huis altijd behaaglijk en wordt 
buitengeluid ook nog beter geweerd. 
 
VERRASSEND VEZELCEMENT 
Een andere kijk op materialen kan verrassende 
resultaten opleveren. Vezelcement is nog niet zo 

bekend, maar heeft een aantal unieke 
eigenschappen waardoor het materiaal steeds vaker 
als gevelbekleding wordt toegepast. Het wordt 
gemaakt door hout- en textielvezels te mengen met 
cement, kalk en zand. De stijve platen en panelen 
zijn brandveilig en geluidsisolerend. Vezelcement is 
zo dun als glas, zo hard als steen, zo sterk als beton 
en zo veelzijdig als hout. Het materiaal is bestand 
tegen het ruigste weer, heeft niet meer onderhoud 
nodig dan af en toe een sopje, en is ongevoelig voor 
rot en schimmel. Het onverwoestbare karakter maakt 
van vezelcement een volhouder. Ook vanwege de 
herbruikbaarheid is vezelcement daarom een 
duurzaam materiaal. 
 
FRISSE IDEEËN EN ONTWERPEN 
De noodzaak van duurzaamheid leidt tot een andere 
benadering van bouwen en brengt ons tot nieuwe 

inzichten en ideeën. Vaak zijn we geneigd om 
uiteindelijk toch weer te kiezen voor de bekende 
oplossingen, maar veel innovaties leveren echte 
voordelen op als het gaat om je gevels en dak. Die 
wegen door waar het telt, zoals bij je energiegebruik, 
comfort en woningwaarde. Inncempro levert met 
Swisspearl vezelcementplaten in een breed palet aan 
kleuren en structuren. De panelen worden geplaatst 
met een speciaal systeem voor gevelbekleding, en 
met permanente ventilatie aan de achterzijde voor 
een duurzame bescherming van de hele constructie. 
De hoge kwaliteit straalt ervan af, bijvoorbeeld bij de 
Vintago-panelen. Die hebben met hun geschuurde 
oppervlak een ruwere structuur en zorgen daarmee 
voor een authentieke, levendige en unieke uitstraling 
van je gevel. 
 
ESTHETISCHE GEVELPANELEN 
De Equitone gevelbekleding van Etex heeft een 
natuurlijke uitstraling, en is daardoor fraai te 
combineren met geveldelen van baksteen, hout of 

pleisterwerk. Met een Equitone 
voorzetgevel kun je je woning van 
buitenaf isoleren en een geheel 
nieuw aanzien geven. De 
gevelpanelen zijn gemaakt van 
vezelcement dat onder stoomdruk 
verhard is. Ze bestaan uit lucht, 
water, cement, cellulose en vezels, 
en garanderen zo een 
vorstbestendig, waterdicht en 
rotbestendig oppervlak. Ze zijn 
geschikt voor geventileerde gevels 

op alle gebouwen en kunnen eenvoudig worden 
gemonteerd op houten of metalen 
onderconstructies. 
  
Etex werkt bij alle Equitone materiaalinnovaties 
samen met een internationaal team van architecten. 
Het unieke oppervlak van het nieuwe 
vezelcementpaneel Equitone Lunara, bedekt met 
kleine onregelmatigheden, doet denken aan het 
kraterlandschap van de maan. Dankzij het speciale 
productieproces hebben de panelen een willekeurig 
ogende, niet repetitieve oppervlaktestructuur. 
Daardoor is elk paneel en dus elke gevel uniek. De in 
de massa gekleurde gevelpanelen leveren een 
consistent en esthetisch geheel op. Ze zijn 
verkrijgbaar in grijs en beige, met als grootste 
formaat 1.22 x 3.05 meter met een  
dikte van 10 mm.  

Er is steeds meer innovatie en  
ruimte voor een benadering  

vanuit duurzaamheid

EQUITONE
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CEDRAL

CREATIEVE MOGELIJKHEDEN 
Ook van vezelcement is Cedral van Eternit. De Cedral-panelen bieden veel 
creatieve mogelijkheden dankzij de verschillende motieven. In de klassieke 
benadering worden de gevelstroken horizontaal geplaatst, maar verticale 
plaatsing levert een zeer strakke en hedendaagse uitstraling op en is erg 
populair bij architecten. Creëer een onderhoudsvrije gevelbekleding van 
‘planken’ met een realistische houtnerfstructuur. Cedral kan overlappend of 
met het tand-en-groefsysteem worden toegepast. Bij verticale plaatsing 
kunnen de stroken ook afwisselend op en onder elkaar worden bevestigd 
voor een bijzonder effect. Je kunt kiezen tussen een cederhoutstructuur 
(Wood) of een egaal aanzicht (Smooth), en uit 22 standaardkleuren van 
aarde- en grijstinten tot Engels groen en Zweeds rood. 
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PLASTICA

EXTRA DUURZAAM HOUT 
Houten gevelbekleding is door de natuurlijke 
uitstraling zeer geliefd. Traditioneel horen daar veel 
onderhoudsuren bij, maar dankzij technische 
innovaties kun je genieten van de natuurlijke 
uitstraling van hout zonder je zorgen te maken over 
onderhoud. Bij thermische modificatie wordt hout 
meermaals verhit en afgekoeld. Het proces verloopt 
volledig zonder chemicaliën en geeft hout extra 
duurzame eigenschappen en een mooie donkere 
kleur. ModiWood is een product met ongekende 
mogelijkheden en toepassingen als gevelbekleding, 
maar ook in erfafscheidingen, terrassen en vlonders. 
  
ModiWood wordt gemaakt van PEFC gecertificeerd 
hout en is verkrijgbaar in een geborstelde en 
gladgeschaafde uitvoering. ModiWood Clear is 
gemaakt van radiata pine, een houtsoort met een 
fluweelzachte uitstraling zonder noesten. 
ModiWood Colour is geborsteld en heeft een 
speciale coating voor een extra lange levensduur. 
ModiWood XL is extra breed en verkrijgbaar als 
Zweeds en Fins rabat. Beide varianten zijn 
verkrijgbaar in standaardkleuren en op bestelling 
(vanaf 53m2) in elke gewenste RAL- of NCS-kleur. 
Met ModiWood Plank kun je prima houten meubels 
voor je terras maken.  
 
KLEUR- EN KRASVASTE KUNSTSTOF 
Massief NT van Plastica is een kunststof gevelplaat 
die een woning lang meegaat. De kleuren zijn 
blijvend mooi en de plaat is krasvast. Dit komt 
omdat Massief NT een acrylaat toplaag heeft. Deze 
laag is ijzersterk, vuilafstotend en beschermd 
optimaal tegen UV-straling. Overigens is Massief NT 
niet alleen mooi voor je woning, het gebruik ervan 
is ook mooi voor het milieu. De kunststof gevelplaat 
heeft het PEFC keurmerk. De plaat bestaat voor  
65 procent van het gewicht uit natuurlijke 
vezelstroken gemaakt van hout dat afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen. 
  
SNELLE MONTAGE 
Massief NT is leverbaar met bijbehorende 
bevestigingsmiddelen. Kies voor een zichtbare 
bevestiging met schroeven in kleur of ga voor een 
strakke afwerking met speciale lijm. Ook bestaat de 
mogelijkheid de plaat te potdekselen. Hiermee 
creëer je in een handomdraai een authentieke look. 
Met een ruime keuze in kleuren en dessins zit er 
altijd een decor bij dat past bij de gewenste 
uitstraling. Of het nu gaat om gevels, balkons, dak- 
of gootranden, borstweringen of dakkapellen; 
Massief NT past bij ieder huis. 
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FLORENCE

KERALIT

KUNSTSTOF BEWERKBAAR ALS HOUT 
Unipanel is een bouwpaneel met de eigenschappen 
van hout en de voordelen van kunststof. De panelen 
zijn zowel binnen als buiten toe te passen en te 
bewerken met gewone houtgereedschappen. 
Unipanel biedt een compleet concept met speciale 
schroeven, een bitje en afwerkdopjes. Met deze 
uitstekende vervanger van multiplex creëer je buiten 
bijvoorbeeld dakranden en -lijsten, gootblokken en 
windveren. Binnen is het zeer geschikt als 
plafondplaat en voor het maken van koofjes of het 
wegwerken van leidingen. Het materiaal heeft een 
consistente dichtheid en een glad oppervlak. Vuil 
kan zich nauwelijks hechten en de panelen zijn goed 
afwasbaar. Je krijgt levenslange garantie tegen 
delamineren en rotten. Het materiaal is kleurvast, 
UV-licht bestendig en recyclebaar. 
 
PLAFONDSYSTEMEN 
Met de onderhoudsarme kunststof profielen en 
panelen van Heering blijft je huis er goed uitzien en 
ben je verlost van periodiek onderhoud. Naast Keralit 
en Unipanel levert Heering ook Florence 
plafondsystemen. De stijlvolle brede panelen met  
V-groef zijn bij uitstek geschikt voor de keuken en 
badkamer, voor verlaagde plafonds en de inbouw 
van verlichting en audio. Buitenshuis biedt Florence 
speciale oplossingen voor de afwerking van carports, 
veranda’s en lichtkoepels, en voor aansluitingen op 
dakranden. De speciale veer-groef verbinding vangt 
eventuele werking van de panelen op en de dikte 
van de folie zorgt voor een strak uiterlijk. Florence 
geeft je de keuze uit meerdere oppervlaktestructuren 
en kleurtinten, en tien jaar garantie. Het materiaal is 
vochtbestendig en volledig recyclebaar.

UNIPANEL

BLIJVEND MOOI EN ONDERHOUDSARM 
Kunststof gevelbekleding biedt duidelijke voordelen. Met houten 
gevelpanelen en dakranden is regelmatig onderhoud nodig, maar schuren 
en schilderen kosten veel moeite, tijd en geld. De zo goed als 
onderhoudsvrije gevelpanelen en dakrandsystemen van Keralit zijn gemaakt 
van een deels gerecyclede en weerbestendige kunststof die je nooit hoeft te 
schilderen. De grondstof voor Keralit is Fyberil, een unieke mix van 
kunststoffen die krimp en uitzetting minimaliseert. De panelen hebben een 
speciale UV-lichtbestendige toplaag en af en toe een sopje is genoeg voor 
een verzorgde uitstraling.  

 
De Keralit panelen zijn geschikt voor nieuwbouw en renovaties. De montage 
gaat snel dankzij hulpprofielen, en de eindkappen en buitenhoeken verlenen 
je gevel een massieve uitstraling. Het ophangsysteem voor de dakranden 
maakt tot drie keer snellere montage mogelijk. Keralit staat bekend om de 
kwaliteit en kleurechtheid. Vocht, schimmels en bacteriën krijgen geen kans. 
De gevelpanelen van zijn verkrijgbaar in drie modellen en 37 kleuren, de 
dakrand is verkrijgbaar in vier breedtematen en 16 kleuren. Je kunt kiezen 
uit drie afwerkingen: Classic heeft een houtnerf, Pure is mat en effen, 
Modern eiken heeft een gevlamde tekening.



DE NIEUWE PLATTE DAKBEDEKKING 
De vele platte daken in Nederland krijgen net zo goed 
de volle laag van ons klimaat als andere daken. Vaak 
hebben ze nog meer te verduren omdat ze regelmatig 
worden belopen, voor schilderwerkzaamheden of 
omdat de hemelwaterafvoer hapert. Steeds meer 
platte daken worden waterdicht gemaakt met EPDM. 
Het duurzame karakter van EPDM (Ethyleen-
Propyleen-Dieen-Monomeer) betekent onder meer 
dat de traditionele brander en teerpot niet meer 
nodig zijn om water uit je dakconstructie te weren. 
Het rubberachtige materiaal heeft een blijvende 
elasticiteit tot wel 400 procent onder alle 
weersomstandigheden.  
 
BRANDVEILIGHEID 
Een vuurkorf, barbecue of kampvuurtje in je tuin 
zorgt voor gezelligheid, maar veroorzaakt vaak 
rondvliegende vonken die vooral op platte daken het 
brandrisico verhogen. Alleen EPDM met de code FR of 
LSFR voldoet aan de brandveiligheidseisen. Firestone 
RubberCover EPDM van Mawipex wordt gebruikt op 
woningen, veranda's, dakkapellen, garages, carports, 
tuinhuizen en overdekte balkons. De folie is 
verkrijgbaar in grote maten waarmee je platte dak 
naadloos en vliegvuurbestendig kan worden bedekt. 
Hiermee voldoe je aan alle officiële normen en ben je 
verzekerd van een zeer lange levensduur en mimimaal 
onderhoud. ACO

NELSKAMP
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JE EIGEN GROENDAK MET EPDM 
Mawipex levert met Firestone alles voor een volledige 
dakopbouw met EPDM. Alle materialen zijn uitvoerig 
getest en perfect op elkaar afgestemd. EPDM is door 
zijn blijvende elasticiteit en waterdichtheid zeer 
geschikt voor de opvang van regenwater en voor de 
aanleg van een groendak. Een dak met beplanting is 
goed in het temperen van de effecten van extreem 
weer. Het populaire sedumdak is isolerend en 
onderhoudsvriendelijk. Firestone RubberGard EPDM 
voldoet aan alle eisen voor grote groene daken, 
grijswatercircuits, technische installaties en 
zonnepanelen. Het materiaal wordt niet wordt 
verlijmd en blijft daarom herbruikbaar. 
 
WATERMANAGEMENT IN JE TUIN 
De tuin is steeds meer een verlengstuk van ons huis, 
een extra kamer om te wonen en te werken. Met een 
veranda of terrasoverkapping kun je het hele jaar 
buiten zijn. Vaak wordt de voorkeur gegeven aan 
grote tegels, maar met de toenemende aandacht voor 
duurzaamheid en biodiversiteit groeit ook het inzicht 
dat onze tuin een verkoelende groene ruimte kan zijn. 
Met de afwateringsgoten van Aco richt je je tuin 
klimaatrobuust in en draag je bij aan het voorkomen 
van wateroverlast door intense buien, zelfs in een 
grotendeels betegelde tuin. Aco biedt complete 
oplossingen voor het opvangen, vasthouden en 
afvoeren van regenwater, zodat je in droge periodes 
minder hoeft te sproeien met drinkwater.  
 
ZONNE-ENERGIE UIT JE DAKPANNEN 
Dakpannen verdwijnen steeds vaker achter 
zonnepanelen. Nu het dak de plaats voor 
energieproductie wordt, is het tijd om de pannen en 
panelen te integreren. Gebouw-geïntegreerde zonne-
energie heeft vaak de voorkeur, maar zonnepanelen 
doorbreken de lijnen op een pannendak. Nelskamp 
PV-modules hebben de uitstraling van dakpannen en 
liggen op dezelfde afstand van het dakbeschot. 
Goede luchtcirculatie is van belang voor de 
brandwerendheid, die in het gedrang kan komen 
door stof en spinrag dat zich verzamelt onder 
dakpannen. 
 
De G-10 S PV-module (zes pannen breed) en de 
Planum PV-module (vijf pannen breed) wekken beide 
95 Wp aan elektriciteit op. Je kunt ze doorkoppelen 
en horizontaal verlengen. Onderdakfolie is niet nodig, 
het systeem is waterdicht en stormvast. Een PV-Sol 
berekening geeft aan waar de modules op je dak de 
maximale opbrengst genereren. Nelskamp levert de 
producten, staat garant voor de kwaliteit, en adviseert 
om een installateur de aansluitingen te laten 
verzorgen. Voor het geprofileerde panmodel MS-5 
levert Nelskamp ook een PVT-module om elektriciteit 
op te wekken én je tapwater te verwarmen. 
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LAGER ENERGIEVERBRUIK  
EN HOGER WOONCOMFORT 

MET GOEDE ISOLATIE

STRIKOLITH
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Woningisolatie is een hot topic. Nederlandse huizen zijn gemiddeld 
ondermaats geïsoleerd, misschien wel omdat aardgas zo lang 

vanzelfsprekend is geweest. Dat is niet langer het geval, en de prijsstijgingen 
drukken ons met de neus op de feiten. Goede isolatie is geen luxe maar 

noodzaak, en niet alleen omdat we iets moeten doen tegen 
klimaatverandering. Ons energiegebruik terugschroeven levert naast steeds 

                               grotere besparingen ook meer wooncomfort op.  
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Nederland neemt 
afscheid van aardgas. 
Al in 2030 moet 
voorgoed een einde 
komen aan de 
gaswinning, en 
uiterlijk in 2050 moet 
zelfs alle gebruik van 
aardgas in ons land 
zijn gestopt. Deze 
grote verandering, 
ingezet naar 
aanleiding van de 

Groningse 
aardbevingen, 
wint alleen maar 

aan urgentie door de 
klimaatkwestie en de snel stijgende prijzen van 
fossiele brandstoffen. De energietransitie is niet 
alleen onvermijdelijk, ze is ook al begonnen. 
Nieuwbouwwoningen krijgen al enige tijd geen 
gasaansluiting meer. Gasloos bouwen is vandaag 
de norm, en daarbij hoort goede tot zeer goede 
isolatie. 
 
De overheid bereidt een nieuwe isolatiestandaard 
voor, die aangeeft wanneer een woning goed 
genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te 
kunnen worden. Deze standaard moet 
bijdragen aan het halen van de 
klimaatdoelen en blikt dan ook ver 
vooruit. Voorkomen moet worden dat 
een woning later nogmaals moet 
worden geïsoleerd of ingrijpende 
aanpassingen van bijvoorbeeld de 
radiatoren nodig heeft bij 
overschakeling op alternatieven voor 
aardgas. Voor woningen van vóór 1945, 
die meestal geen spouwmuur hebben, 
gelden minder strikte normen. De standaard krijgt 
een plek op het energielabel, zodat potentiële 
kopers rekening kunnen houden met 
werkzaamheden die nog nodig zijn voor een 
toekomst zonder aardgas. 
 
HOOG RENDEMENT 
Je eigen huis zo energiezuinig mogelijk maken 
wordt steeds aantrekkelijker. Het effect van goede 
isolatie wordt vaak onderschat. Vooral in een 
oudere woning kun je al snel veel besparen op je 
energierekening. Woningen van vóór 1975 zijn 
vaak nauwelijks of zelfs helemaal niet geïsoleerd. 
Het grootste deel van je warmte verdwijnt dan ’s 
winters zomaar door je ramen, muren, vloer en 
dak naar buiten. Als jij nog altijd voor de vogels 
stookt, kan goed isoleren je veel opleveren. Als 

vuistregel geldt dat dakisolatie in ongeveer acht 
jaar is terugverdiend, en spouwmuurisolatie in vier 
jaar. Daarna begint het echte besparen, met een 
heel wat hoger rendement dan op je 
spaarrekening. 
 
ISOLATIEMOGELIJKHEDEN  
Of je nu nieuw bouwt of renoveert, isolatie 
verdient altijd je volle aandacht. Als je je afvraagt 
wat in jouw woning precies kan worden bereikt, 
kun je beginnen met eens grondig nagaan wat al 
is uitgevoerd door vorige eigenaren. Soms is met 
kleine maatregelen al winst te boeken. Zo kun je 
energie besparen en je wooncomfort verbeteren 
door alle naden en kieren op te sporen en 
zorgvuldig te dichten. Gaten in vloeren en 
plafonds zijn in elk huis aanwezig, maar natuurlijk 
vooral in huizen met een langere geschiedenis van 
aanpassingen en verbouwingen. Elke nieuwe 
leidingdoorvoer is een extra opening die kan 
bijdragen aan tochtstromen en energieverlies. 
 
Ook met kleine investeringen, bijvoorbeeld in 
radiatorfolie en isolatie van cv-leidingen in 
onverwarmde ruimtes, kun je veel onnodig 
warmteverlies tegengaan. Daarmee pluk je eerst 
het laaghangend fruit, voordat je gaat denken 

aan grotere maatregelen die ook meer effect 
sorteren. Dan gaat het om dubbel glas en de 
isolatie van je vloeren, gevels en dak. Dat zet 
zoden aan de dijk, en de kosten zijn vaak te 
drukken met subsidies voor woningisolatie. 
Tegenwoordig moet je dan wel aantonen dat je 
minstens twee van deze isolatiemaatregelen door 
professionals hebt laten uitvoeren. 
 
NOG VEEL TE WINNEN 
In Nederland zijn nog altijd twee van de drie 
huizen onvoldoende geïsoleerd. Er valt op dit 
gebied nog veel te winnen met de juiste 
maatregelen en een voortvarende aanpak. Van 
een slecht geïsoleerde naar een goed geïsoleerde 
woning betekent dat je meteen fors bespaart op 
je energierekening én een stuk fijner woont. 

Tegelijkertijd is het meestal niet realistisch om te 
verwachten dat je met een doortastende aanpak 
zelfs het oudste huis aan de nieuwste normen 
kunt laten voldoen. Om een woning van vóór 
1975 te voorzien van een energielabel A zijn 
bijzonder ingrijpende maatregelen nodig, die 
neerkomen op een compleet nieuwe buitenschil. 
 
In de praktijk krijgen al veel huizen in Nederland 
zo’n extra jas aan, die trouwens in de zomer ook 
helpt tegen oververhitting. Meestal gebeurt dat 
projectmatig, in opdracht van woningcorporaties 
en in samenhang met andere verbeteringen, om 
grootschalig woningen uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig aan te pakken. Daarna zijn ze dan 
geschikt voor lage temperatuurverwarming, zoals 
wand- en vloerverwarming. Het is goed om te 
beseffen dat je daarvan alleen in een uitstekend 
geïsoleerd huis echt plezier hebt, net als van een 
warmtepomp. Ook voor IR-panelen, die aan 
populariteit winnen, is goede isolatie een 
voorwaarde om je stroomverbruik binnen de 
perken te houden. 
 
LUCHTDICHT EN DAMPOPEN 
Over isolatiematerialen bestaan veel 
misverstanden. Zo hoor je vaak zeggen dat 

natuurlijk materiaal altijd het 
milieuvriendelijkst is, maar dat hangt in 
werkelijkheid van meerdere factoren af. 
Om te bepalen wat het beste is voor jouw 
huis en bouwproject, zijn en blijven twee 
dingen van het grootste belang: de 
isolatiewaarde en de levensduur van het 
materiaal. Als alles is afgewerkt, zijn de 
isolatiematerialen opgesloten en zie je ze 
niet meer terug. Of ze ‘ademend’ zijn of 
niet speelt alleen een rol in je wooncomfort 
als de hele constructie, van buitenschil tot 

binnenwand, vocht kan opnemen en weer 
afgeven. In de praktijk is dat bijna nooit het geval. 
Het nieuwe bouwen heeft luchtdicht en 
dampopen als uitgangspunt. Luchtdicht gaat over 
het afdichten van alle kieren en gaten aan de 
binnenzijde om tocht en warmteverlies te 
voorkomen. Dampopen gaat over de buitenzijde, 
waar vocht in de vorm van waterdamp bij 
veranderende weersomstandigheden ook altijd 
weer weg moet kunnen. Condensatie moet je 
daar voorkomen, want zulke nattigheid kan je 
hele constructie aantasten. Isolatie is luchtig 
materiaal met een relatief kleine milieubelasting. 
Zelfs in een zeer goed geïsoleerd huis waarin 40 
procent van het bouwvolume uit isolatiemateriaal 
bestaat, is dat nog minder dan één procent van 
de massa van de constructie. 

WARM VAN BINNEN, MOOI VAN BUITEN 
Veel Nederlanders kiezen voor spouwmuurisolatie 
om hun energielabel op te waarderen en meer 
wooncomfort te creëren. Bij veel oudere woningen 
volstaat dat echter niet om energielabel A of zelfs 
maar B te bereiken, en dan is een grondiger aanpak 
nodig. Knauf Skin is een innovatief buitengevel-
isolatiesysteem voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
Met Knauf Skin wordt een geïsoleerde schil om het 
nieuwe of bestaande gebouw gecreëerd. Dit zorgt 
ervoor dat de warmteweerstand van het gebouw 
toeneemt en je aanzienlijk op energie bespaart.   
 

Knauf Skin is een onderhoudsarme en aantrekkelijke 
oplossing voor na-isolatie, ook in ons bakstenenland. 
In Duitsland en Oostenrijk wordt het systeem al veel 
langer en ook in nieuwbouw op grote schaal 
toegepast. De isolerende schil is van EPS, een 
materiaal dat volledig recyclebaar is. Knauf Skin biedt 
daarnaast extra wooncomfort, niet alleen vanwege 
de thermische isolatie, maar ook doordat er minder 
hinder is van tocht en buitengeluiden. Je gevel van 
buitenaf voorzien van een extra schil heeft als extra 
voordeel dat je binnen geen leefruimte inlevert.  
De afwerking kan op verschillende manieren. Je kunt 
kiezen voor een nieuwe buitengevel met keramische 

of minerale steenstrips voor een typisch Nederlands 
aanzicht, voor tegels of voor strak pleisterwerk en 
een heel nieuwe uitstraling van je woning. Vaak 
wordt gekozen voor het bepleisteren van de nieuwe 
buitenmuren, bijvoorbeeld met Knauf MineralAktiv. 
Dit revolutionaire systeem, een combinatie van een 
pleister en een verf, kan vocht absorberen en weer 
vrijgeven. Het biedt daarmee bescherming tegen 
dauwdruppels, verantwoordelijk voor de meeste 
vochtproblemen in Nederlandse huizen. Knauf 
MineralAktiv Top Coat gaat algen- en schimmelgroei 
tegen, waardoor je gevel lang mooi en schoon blijft. 

De nieuwe standaard  
voor woningisolatie 

gaat uit van aardgasvrij
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OOK STEEDS BETER VENTILEREN 
Met zoveel nadruk op energiebesparing klinkt het op 
het eerste gezicht misschien wat tegenstrijdig, maar 
hoe beter een huis is geïsoleerd, hoe vaker en beter 
ook moet worden geventileerd. In oudere huizen met 
veel kieren en naden gaat de luchtverversing eigenlijk 
vanzelf, net als het energieverlies, maar je hebt er 
geen controle over. Ventileren kost natuurlijk ook 
energie, maar is onmisbaar voor een goede 
gezondheid, omdat het schadelijke stoffen afvoert. 
Vochtige en vervuilde lucht versterkt allergische 
reacties en veroorzaakt luchtwegproblemen en 
irritatie van slijmvliezen. Daarom is luchtverversing, 
dus inclusief de aanvoer van schone lucht, juist in 
luchtdichte woningen van extra groot belang. 
Af en toe een raampje openzetten is dan niet 
voldoende, er moet echt structureel verse lucht 
binnenkomen. Zelfregelende ventilatieroosters 
reageren op winddruk en openen zich meer 
naarmate de wind afneemt. Energie-efficiënte 
ventilatiesystemen verwarmen de binnenkomende 
lucht alvast met de warmte van de uitgaande lucht.  

MEER GRIP OP KOUDE EN WARMTE 
Meer controle krijgen over het binnenklimaat en het 
energiegebruik kan ook met meer aandacht voor 
ramen en deuren. Overvloedig binnenvallend zonlicht 
is bijvoorbeeld een zegen in de winter, maar kan 
leiden tot oververhitting in de zomer. Velux 
dakramen zijn goed geïsoleerd en worden veel 
toegepast in Nederland. Met buitenzonwering 
reduceer je passieve opwarming van je 
bovenverdieping al aanzienlijk, en met rolluiken 
verminder je de toetreding van zonnewarmte met 
wel 90 procent. In de wintermaanden fungeren de 
Velux rolluiken als isolatielaag door warmteverlies te 
minimaliseren.  
  
Velux ontwikkelde ook het Energie Comfort gordijn, 
dat optimaal gebruik maakt van lucht als isolerende 
laag. In de winter houdt het koude lucht buiten en 
warmte binnen dankzij een honingraatstructuur en 
aluminium coating. Een nieuw Velux dakraam is 
standaard voorzien van HR++ beglazing en isoleert 
daarom bijna drie keer beter dan een exemplaar van 

20 jaar oud. Met een Energie Comfort gordijn kun je 
HR+ halen en vervanging van een ouder dakraam 
uitstellen terwijl je de thermische isolatie flink 
verbetert. Velux biedt ook geautomatiseerde 
systemen op zonne-energie die zich voortdurend aan 
de omstandigheden aanpassen om het perfecte 
binnenklimaat te creëren. 
 
EXTRA DIKKE BUITENDEUREN 
Tochtstrips helpen om de kieren langs je voor- en 
achterdeuren goed dicht te houden en zo in de 
winter tocht en koude luchtstromen te voorkomen. 
De strips worden mettertijd wel stugger, zodat 
regelmatig checken en vervangen heel nuttig kan 
zijn. Voor een optimaal geïsoleerd huis dat aan de 
nieuwste normen voldoet zijn klassieke buitendeuren 
met een standaarddikte van 38 mm echter 
nauwelijks nog toereikend, zodat je ook kunt denken 
aan vervanging. Weekamp biedt extra isolerende 
buitendeuren die 54 mm dik zijn en zo bijdragen aan 
comfortabeler wonen en een hoger energielabel.  
 

Om een hoogwaardig resultaat te kunnen 
garanderen, is een vakkundige aanpak nodig. Als je 
gebruik maakt van de Weekamp Montage Service, 
worden de extra dikke buitendeuren met een 
geïsoleerde kern ingemeten en op maat gemaakt, 
afgelakt in elke gewenste kleur en professioneel 
gemonteerd. Er is meer ruimte voor beter isolerend 
glas. De deuren zijn zwaarder en zeer solide en 
kunnen aan de randen worden voorzien van een 
speciale sponning voor optimale tochtwering. 
Toepassing van Weekamp High Performance 
kaderrubbers en een driepuntsslot zorgen voor een 
perfecte dichting. Je krijgt er zes jaar volledige 
fabrieksgarantie bij.  
 
 COMFORTABEL BINNENKLIMAAT 
Het Nederlandse Strikolith levert onder meer wand- 
en gevelafwerkingen, en gelooft in nauwe 
samenwerking om in elke situatie de beste oplossing 
te vinden. Daarom adviseert het bouwprofessionals 
en opdrachtgevers bij de selectie van de juiste 
producten en hun toepassing. Met aandacht voor elk 
detail vanaf de eerste fase wordt de ideale mix 
bereikt van duurzaamheid, functionaliteit en het 
mooiste stucwerk, ook bij het herstel van 
beschadigde en gebarsten nieuwe en oude gevels. In 
combinatie met innovatieve gevelsystemen loopt 
Strikolith voorop in ontwikkelingen op het gebied 
van woningisolatie.   
 
Met een Strikotherm gevelisolatiesysteem pak je je 
woning van buitenaf in. De extra laag zorgt voor een 
aangenaam en evenwichtig binnenklimaat. 
Strikotherm Comfort is het meest toegepaste 
systeem en bestaat uit isolatieplaten van polystyreen 
of minerale steenwol. Na het aanbrengen van een 
minerale of cementvrije mortellaag en een 
versterkend weefsel volgt afwerking met een 
waterafstotende en zelfreinigende stuclaag met een 
lange levensduur. Afwerking met Strikotherm 
Schuurpleister Silicaat maakt je gevel algenwerend 
en vuilafstotend. Met Strikolith Pearlcoat heb je de 
ultieme onderhoudsarme buitenmuren. 

VELUX

WEEKAMP
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Gezond en comfortabel wonen 
onder het zonnepaneeldak

Past perfect in het 
zonnepaneelgrid

Geen schaduweffect voor maximale 
energieopwekking

Uitgebreid getest op  
windbestendigheid  
en waterdichtheid

VELUX dakramen passen  
perfect in een zonnepanelendak

velux.nl/pv

een merk van techcomlight

De unieke licht-vangende koepel brengt een enorme hoeveelheid daglicht via een reflecterende 
buis vanuit elke hoek naar binnen. Middels een stijlvolle plafondplaat, welke verkrijgbaar is in diverse  

ronde en vierkante uitvoeringen, wordt het diffuse licht de ruimte in verspreidt.

www.solatube.nl
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Nuchter met een scherp oog voor detail en functioneel maar verrassend design. 

De laatste kooktrends en technologieën vertalen we naar kwalitatieve en 

betaalbare designproducten voor in de keuken.
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maakt kwaliteit 

betaalbaar 

sinds 1856 Ontdek de kookplaten  

met geïntegreerde afzuiging  

op etna.nl/hoodinhob

Ontdek de stijlvolle Black Titanium 

ovenlijn op etna.nl/blacktitanium
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...van vandaag én morgen
FAKRO gelooft in de kracht van de zon als gratis en schone bron 

van licht en energie. Optimale lichtinval, gemak, comfort en 

duurzaamheid dragen bij aan een unieke lichtbeleving in huis.

Ontdek het volledige Solar assortiment op www.fakro.nl/solar

Platdakraam
NIEUW!

Verduisterend
rolgordijn

ScreenTuimeldakraam
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Voldoende daglicht in huis is een eerste vereiste voor gezond 
wonen. Natuurlijk licht heeft grote invloed op ons welzijn en 

omdat we steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen, is 
zorgen voor voldoende daglichttoetreding zorgen voor 

onszelf. Gelukkig zijn er steeds meer slimme manieren om 
zelfs in de donkerste hoekjes nog daglicht te laten 

binnenstromen. 

GEZOND WONEN 
DANKZIJ VOLOP 
DAGLICHT IN JE 

HUIS
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De beleving van 
licht en donker is 
heel persoonlijk. 
De meeste mensen 
waarderen vooral 
de lichtheid en 
luchtigheid van de 
doorzonwoning, 
anderen houden 
meer van de 
stemmigheid van 
schemering en 
kunstlicht. Hoe dan 
ook, de 
hoeveelheid 
daglicht die per 

etmaal onze 
huid en ogen 
bereikt is 

bepalend voor ons 
bioritme, nachtrust en welzijn. Zelfs ons 
eetpatroon en onze lichaamstemperatuur, humeur 
en werkprestaties worden 
sterk beïnvloed door de 
mate waarin we worden 
blootgesteld aan natuurlijk 
licht. Intuïtief weten we 
dat wel. Een royaal 
verlichte ruimte werkt 
activerend, een ruimte 
met sfeerverlichting meer 
ontspannend.  
 
NORM 
DAGLICHTTOETREDING 
Voldoende daglichttoetreding is zo belangrijk voor 
ons dat er normen voor bestaan. Bij nieuw- en 
verbouw is NEN 2057 de standaard voor het 
maken van daglichtberekeningen. Natuurlijk mag 
je zelf weten hoeveel licht je waar wilt 
binnenlaten, maar deze bouwnorm bepaalt wel 
voor een groot deel hoeveel vierkante meters 
vloeroppervlak in je huis als verblijfsruimte mogen 
worden meegeteld. Dat is vooral relevant op het 
moment dat je je huis wilt verkopen, maar goed 
om rekening mee te houden als je wilt investeren 
in daglichttoetreding én waardevermeerdering.  
Veel mensen vergroten en verbeteren hun 
bruikbare woonruimte door bijvoorbeeld een 
werkplek of extra slaapkamer te realiseren op hun 
zolderverdieping met een schuin dak. De 
onderkant van dakkapellen en dakramen moet 
dan minstens 1200 mm boven de verdiepingsvloer 
liggen om het hele glasoppervlak te mogen 
meetellen in de daglichtberekening. Het 
Bouwbesluit vereist ook dat verblijfsruimtes 

minimaal 2.60 meter hoog zijn. Zolders voldoen 
hier meestal niet of maar voor een klein deel aan, 
en dat verklaart meteen de grote populariteit van 
de dakkapel. In de meeste gevallen zijn die ook 
nog eens vergunningsvrij. 
  
NIEUW LICHT OP DE ZAAK 
De oudere woning, vooral in een omgeving met 
veel bomen, is vaak relatief donker en bij 
renovaties levert de norm voor daglichttoetreding 
dan ook nogal eens uitdagingen op. Hoe 
karaktervol en charmant een vooroorlogse woning 
ook kan zijn, het is een openbaring om meer 
daglicht in je huis prioriteit te geven bij een 
verbouwing. Alsof op een loodgrijze dag 
plotseling de zon door de wolken breekt. 
Daarvoor hoef je niet meteen een complete 
lichtstraat te laten bouwen, al levert dat wel een 
spectaculair resultaat op. Ook met relatief 
bescheiden aanpassingen kun je weldadige 
effecten bereiken. Een bijna vergeten hoekje, tot 
nu toe alleen in gebruik om dingen op te bergen, 

kan de ideale werkplek zijn als je besluit om nieuw 
licht op de zaak te werpen. 
 
LICHT EN LUCHT LATEN STROMEN 
Het aanbod aan mogelijkheden om volop daglicht 
en ook frisse lucht je huis binnen te laten neemt 
toe. Voor een gezond binnenklimaat is namelijk 
niet alleen licht, maar ook lucht nodig. In 
Nederland brengen mensen tot wel 90 procent 
van hun tijd binnenshuis door. Een volwassene 
ademt dagelijks zo’n 15.000 liter lucht in en uit. 
Goede ventilatie is onmisbaar voor 
luchtverversing. Het gaat vooral in de koude en 
donkere maanden wellicht een beetje tegen onze 
natuur in, maar om de luchtkwaliteit en 
luchtvochtigheid op een gezond peil te houden is 
het een goed idee om elke dag een paar keer de 
ramen open te zetten.  
 
ZONWERING OP ZONNE-ENERGIE 
Als je de ruimte op een bovenverdieping met 
dakramen of een dakkapel optimaal wilt gaan 

benutten, is het van belang dat je ook het 
binnenklimaat optimaal kunt regelen. Daglicht is 
broodnodig, maar in de zomermaanden moet je 
de zonnestralen kunnen weren of temperen. 
Fakro heeft een groot aanbod in elektrische 
dakramen en bijpassende elektrische binnen- en 
buitenzonwering. Die kun je integreren in je smart 
home bedienen met je stem of telefoon, zelfs als 
je niet thuis bent. Handig als de zon doorbreekt 
terwijl jij nog onderweg bent, of bij een bui niet 
zeker weet of de ramen wel dicht zijn.  
 
Fakro heeft de Solar opties voor zonwering 
uitgebreid, waardoor je geen aansluiting voor 
netstroom nodig hebt. Het verduisterend 
rolgordijn, het rolluik en de screen zijn 
beschikbaar op zonne-energie. Het zonnepaneel is 
verwerkt aan de raamkant van de cassette en 
zorgt voor voldoende stroom voor 
afstandsbediening. Screens worden aan de 
buitenzijde van het raam geplaatst. Ze 
beschermen tot acht keer effectiever tegen 

zonnewarmte dan binnenzonwering. 
Met rolluiken verminder je ook nog 
geluid van buitenaf en verduister je 
volledig voor een goede nachtrust. 
 
TUIMEL- EN PLATDAKRAAM 
Ook het nieuwe tuimeldakraam op 
zonne-energie van Fakro kun je 
elektrisch openen en sluiten. Dat is 
vooral praktisch als het raam op 
grotere hoogte is geplaatst om meer 
zonlicht toe te laten. Het 

zonnepaneel is hier aan de buitenzijde in het 
profiel verwerkt, en de geïntegreerde regensensor 
zorgt ervoor dat het raam bij regen automatisch 
sluit. Voor handmatige bediening zit er een greep 
aan de binnenzijde, die de ketting loskoppelt. 
Hierdoor kan het raam volledig open en 180 
graden worden gedraaid voor eenvoudig 
schoonmaken.  
 
Fakro is vooralsnog de enige aanbieder van 
platdakramen op zonne-energie. Bij het 
platdakraam Solar (DEF Solar), dat met een strak 
ogend ontwerp een goed alternatief is voor de 
lichtkoepel, zit het zonnepaneel buiten aan de 
zijkant van het raam. Ook hier zijn elektrische 
bediening en de ingebouwde regensensor, al dan 
niet opgenomen in een smart home-systeem, 
bijzonder handig vanwege de lastige 
bereikbaarheid van de ramen. Zonder 
netstroomaansluitingen en doorvoeringen door je 
kozijn of dak kun je zo zorgeloos genieten van 
mooi licht dat je optimaal kunt regelen. 

 Daglicht heeft invloed op 
onze nachtrust, stemming en 

werkprestaties
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ZONLICHT WAAR DE ZON NIET SCHIJNT 
Extra ramen zijn niet altijd de beste oplossing om 
meer daglicht in donkere binnenruimtes te brengen. 
In een stedelijke omgeving kan het afbreuk doen aan 
je privacy of die van je buren, en in een souterrain 
levert het nauwelijks extra licht op. Solatube van 
Techcomlight heeft in korte tijd wereldwijd furore 
gemaakt. Niet verwonderlijk, want de ‘zonlichtbuis’ 
bespaart veel energie en gaat lang mee. 
Geavanceerde optische technieken voorkomen 
verblinding, te grote verschillen in lichtintensiteit, 
oververhitting en verkleuring van meubels, stoffen en 
wanden.  
Met een daglichtbuis van Solatube breng je zonlicht 
naar plaatsen waar de zon nooit schijnt, en dat 
schept nieuwe mogelijkheden. Bij een thuiswerkplek 
bijvoorbeeld hoort goed licht en bij voorkeur daglicht. 
De norm is een lichtsterkte van 500 lux. Daarbij kun je 
je goed concentreren en zijn de contrasten tussen je 

beeldscherm en de omgeving niet te groot. De 
sfeerverlichting in onze huizen komt meestal niet 
verder dan 200 lux en dat leidt vaak tot geïrriteerde 
ogen, hoofdpijn en concentratieproblemen. Door 
zonlicht naar de juiste plek te begeleiden creëer je de 
ideale werkomgeving. Met de daglichtdimmer van 
Solatube, draadloos op zonne-energie, kun je de 
daglichttoetreding perfect doseren. 
 
VOOR ELK DAK GESCHIKT 
Met de onderhoudsarme Solatube geniet je het hele 
jaar door van natuurlijk verlichte ruimtes en een 
aangename binnentemperatuur, ook op hete 
zomerdagen. In de winter is er geen warmteverlies. 
De daglichtkoepels nemen op je dak bijna geen 
ruimte in en zijn dus prima te combineren met 
zonnepanelen. Voor elk type dak bestaat een 
passende doorvoer. De zijgevelset is ideaal voor 
situaties met weinig ruimte op het dak, of bij ruimtes 

die niet onder het dak zijn gesitueerd. Deze variant 
haalt daglicht via de gevel in huis terwijl niemand 
naar binnen kan kijken. De gevel heeft een diameter 
van 25, 35 of 53 centimeter.  
 
Voor hellende daken heeft Solatube een vlakke 
koepel die de lijn van het dakvlak minder onderbreekt 
en daardoor nauwelijks opvalt. Ideaal voor 
monumentale panden en behoud van het historische 
gevelbeeld. Kijk je op tegen doorvoeren in je 
verdiepingsvloeren? Denk dan bij renovatie of 
nieuwbouw aan je schoorsteen als lichtkanaal. In 
samenwerking met Exclusieve Schoorstenen levert 
Solatube complete prefabsystemen voor verschillende 
daken. Zelfs een multifunctionele doorvoer is mogelijk 
als je de schoorsteenfunctie niet wilt opgeven. In dat 
geval komt er een extra sparing voor de daglichtbuis 
naast het rookkanaal.
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TECHCOMLIGHT

TECHCOMLIGHT
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VELUX
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ENERGIE-EFFICIËNTE DAKRAMEN 
De dakramen van Velux brengen daglicht en frisse 
lucht in gebouwen over de hele wereld. De 
gelamineerde veiligheidsbeglazing van Velux is zeer 
energie-efficiënt, voldoet aan de BENG-eisen, is 
bestand tegen extreem weer en UV-straling, en dempt 
zelfs het geluid van regendruppels. Door de 
luchtdichtheid en de thermische isolatie van de 
beglazing passen Velux dakramen goed in jouw eigen 
energietransitie. Met de Velux 3-in-1 en 2-in-1 
dakramen breng je veel meer daglicht in je huis. De 
extra slanke frames maximaliseren de lichtinval, je 
krijgt een panoramisch uitzicht en je binnenruimtes 
lijken groter, terwijl de montage niet ingewikkelder is 
dan bij één enkel dakraam. 
 
NIEUWE FRISSE KLEUREN 
Velux presenteert een nieuwe collectie raamdecoratie 
in zeventig frisse kleuren. Het regelen van de 
lichtsterkte in je huis is simpel met deze moderne 
collectie in Scandinavische stijl vol rustgevende, warme 
en levendige tinten. De collectie biedt een scala van 
lichtdimmende effecten, van volledige verduistering 
tot het verzachten van binnenvallend daglicht, en 
omvat ook een gloednieuwe kindercollectie. Naast de 
klassieke zijgeleiding van geborsteld aluminium is deze 
raamdecoratie ook verkrijgbaar met witte zijgeleiding 
voor een perfecte aansluiting bij witte Velux 
dakramen. Als je jouw exacte kleur of tint niet kunt 
vinden, kun je nog kiezen uit de duizenden kleuren in 
de Velux Colour by You collectie. 
 
VERDUISTEREND PLISSÉGORDIJN 
De raamdecoratie van Velux bestaat uit rolgordijnen, 
jaloezieën en plisségordijnen. Het verduisterend 
plisségordijn is gemaakt van dubbel geplisseerd 
polyester met aan de binnenkant een aluminium 
coating. Deze decoratieve oplossing zorgt voor 
verduistering en isolatie en is daarmee ideaal voor 
slaap- en woonkamers. Het traploze ontwerp kan 
overal in het raam worden geplaatst en door de 
perfecte pasvorm is installatie heel eenvoudig: meten, 
bijsnijden of knippen hoeft niet. Ook hier kun je 
kiezen voor zijgeleiders van wit of geborsteld 
aluminium. 
 
ELEKTRISCHE BEDIENING 
Alle Velux raamdecoratie wordt geleverd met een 
subtiele handgreep, maar je kunt ook kiezen voor 
elektrisch bedienbare uitvoeringen. Velux Integra is 
zowel op netstroom als op zonne-energie verkrijgbaar. 
Met beide kun je je raamdecoratie en rolluiken 
bedienen, en bij beide hoort een wandbediening. De 
montage bij de uitvoeringen op zonne-energie is 
eenvoudig en zonder bekabeling. Met Velux App 
Control is het mogelijk je dakraam en raamdecoratie 
op afstand te bedienen en wordt het regelen van frisse 
lucht en de lichtinval in huis eenvoudiger dan ooit. De 
app, die je simpel zelf kunt installeren, biedt toegang 
aan meerdere gebruikers en stembediening kan via 
Hey Google en de Apple HomeKit. 
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Mystic Earth
keukentrend 2022 

Er is weer meer oog voor wat de natuur ons biedt. Eenvoud overheerst, de elementen in het ontwerp z� n grof en grillig. Je ziet veel natuursteen en donkere houtsoorten waarb�  
witte accenten niet mogen ontbreken. De kleuren bordeaux, brique, cognac en caramel rekenen we uiteraard ook tot deze trend. Hout en marmer z� n de overheersende materialen. 
Mystic Earth is er voor iedereen. Basaal en sereen. 

Bek� k de trends in het Dekker Trend Centre. Deze is op afspraak te bezoeken.

www.DekkerZevenhuizen.nl/Trends2022 

Evora Ceramics Mercury,  Joca Gold
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Je keuken. De plek waar je wakker wordt met je eerste ristretto. En de plek waar je tot laat natafelt met vrienden. 

We doen er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in huis te maken. Met onze slimme apparatuur haal je 

de beste chef in jezelf naar boven. Welke kookwensen je ook hebt. We zetten al onze innovatiekracht in op kwaliteit, 

daarom is 8 jaar garantie bij ons de standaard*. Ontdek meer op atag.nl
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* Bij aankoop van minimaal vier ATAG-producten.
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Is jouw droomkeuken hypermodern, met greeploze 
kasten, strakke lijnen en innovatieve kooktechniek? Of 
houd je meer van de traditionele en landelijke look, de 

typische woonkeuken waarin gezelligheid voorop 
staat? Bij Raab Karcher vind je een breed aanbod en 
de expertise om je plannen in stijl te verwezenlijken. 

HET THUISGEVOEL 
VAN DE KEUKEN DIE 

BIJ JE PAST
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In veel huishoudens is de keuken het 
hart van het gezinsleven, de plaats waar 
alles en iedereen samenkomt, en waar 
wordt gekookt, gedeeld en gegeten. 
Voor anderen moet de keuken bovenal 
functioneel zijn en blijven, nu en in de 
toekomst. Een goede keuken is een 
investering in je woonplezier en moet 
met zorg worden 
samengesteld om 
vele jaren aan je 
wensen te voldoen. 
Of het nu om 
nieuwbouw of 
vervanging van je 
oude keuken gaat, 
bij Raab Karcher 
staan alle benodigde 
kennis en ervaring 
tot je beschikking. 
Maak er volop 
gebruik van, want 

er zijn veel verschillen en opties 
in keukenland. Jouw keuzes 
beginnen natuurlijk gewoon bij 

je eigen stijl en smaak: vind je strak design aantrekkelijk, 
of hou je juist van rustiek en landelijk? En hoe belangrijk 
zijn de nieuwste technische mogelijkheden voor jou? 
 
DE IDEALE KEUKEN 
Praktisch en gebruiksvriendelijk, dat staat voor de meeste 
mensen bovenaan de lijst. Toch is een fijne keuken meer 
dan dat. Koken en eten betekent verbinding maken. De 
huiselijke keuken is een vertrouwde plek waar ruimte en 
tijd is voor familie en traditie. De woonkeuken fungeert 
ook als eetkamer. Misschien ziet jouw ideale keuken er 
juist heel anders uit, in futuristische stijl met het summum 
van kooktechniek. Als je nog niet zeker weet hoe het 
precies moet worden, kun je om te beginnen een lijstje 
maken van de eisen waaraan de apparatuur moet 
voldoen. Voor een goede vergelijking van de stijlen, 
kleuren, afwerking en dessins is een bezoek aan de 
showroom onverslaanbaar. Onze specialisten 
beantwoorden al je vragen graag. 
 
HOGE EISEN 
De keuken is de plek in huis waar het meeste gebeurt en 
waar ook de meeste techniek bijeenkomt. Van de 

planning tot de uitvoering vraagt de keuken daarom 
aandacht voor details. Wil je bijvoorbeeld een werkblad 
van natuursteen of ga je voor de voordelen van moderne 
composietmaterialen? Van de juiste beslissingen heb je 
lang plezier en dat geldt bij uitstek voor de keuken, de 
plek in huis waar alles moet kloppen. Je wilt zeker weten 
dat jouw keuzes voor materialen, stijl en sfeer de juiste 
zijn om de keuken te creëren die bij jouw leven past. Bij 

Raab Karcher 
stellen we hoge 
eisen aan onze 
leveranciers. 
Daardoor kun je 
altijd rekenen op 
duurzame 
kwaliteit, en je 
helemaal richten 
op je 
woonwensen. 
Wat vind je echt 
belangrijk? 
 

STRAK LIJNENSPEL 
De moderne en minimalistische keuken is in zwang. Met 
Casalinea heb je volop mogelijkheden om gemakkelijk je 
eigen stijl te creëren. De natuur is inspiratiebron voor 
Colours of Nature, met nieuwe kleuren en structuren die 
zich goed laten combineren met bestaande trendy 
fronten. De nieuwe tint Angora grijs is een fraai 
voorbeeld, als unikleur en in combinatie met 
houtdecorfronten. Aansluitend op de tijdgeest 
introduceert Casalinea vier zeer natuurlijk werkende 
houtdecors en daarnaast twee nieuwe houtfineerfronten: 
eiken trend en noten natuur, glad of verticaal geprofileerd 
verkrijgbaar. 
 
Het strakke lijnenspel in horizontale en verticale richting, 
uit te voeren met greephoudende of greeploze 
kastdeuren, zorgt voor een rustig totaalbeeld. Klassiek 
gefineerde kaderfronten in greeploze uitvoering geven het 
werkblad een mooi zwevend karakter. Houd je meer van 
kleur, dan zijn er vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Drie 
fronten zijn leverbaar in 192 RAL-kleuren en liefst 1950 
NCS-kleuren. Zo kun je met wat creativiteit een unieke 
keuken samenstellen die helemaal bij jou past. Door de 
diversiteit in kastbreedtes- en hoogtes passen de keukens 
van Casalinea in elke ruimte en komt het werkblad op de 
juiste hoogte.  

Van de juiste beslissingen 
heb je lang plezier,  
zeker als het om  
de keuken gaat 

CASALINEA



NATUURLIJKE RUST 
Nederlanders zijn traditioneel intensief bezig met de 
inrichting en stijl van de eigen woning, en zeker ook 
de keuken. Naast de kritische blik op de onderlinge 
afstemming van materialen, kleuren en praktische 
functionaliteit signaleert Dekker Zevenhuizen 
aanvullende eisen en wensen. In 2022 is de keuze 
voor duurzaamheid in look & feel de essentie. We 
hebben steeds meer oog voor wat de natuur ons 
biedt. Met Mystic Earth koppel je de nieuwste 
keukentrends aan je persoonlijke wensen, en breng 
je opvallende details en verrassende combinaties in 
een natuurlijke balans.  
 
Mystic Earth staat voor eenvoud en rust, met grove 
en grillige elementen, veel natuursteen en donkere 
houtsoorten. De uitstraling is ingetogen, basaal en 
sereen, met natuurlijke tinten als bordeaux, brique, 
cognac en caramel, en witte accenten als finishing 
touch. Dekker Zevenhuizen biedt bijpassende 
keukenbladmaterialen die uitermate geschikt zijn 
voor maatwerk in je keuken. Evora Ceramics 
Mercury heeft de natuurlijke uitstraling van steen 
met veel kleurschakeringen in bruin. Evora Quartz 
Nebula is een composietsteen met de uitstraling van 
geaderd marmer. 
 
JE EIGEN STIJL EN SMAAK 
Als je op zoek bent naar een nieuwe keuken, komen 
er veel mogelijkheden op je af. En omdat je er lang 
plezier van wilt hebben, is het belangrijk om je goed 
te oriënteren en te ontdekken wat het beste past bij 
jouw smaak en situatie. Keller maakt het gemakkelijk 
om je persoonlijke keuken samen te stellen en 
onderscheidt vier hoofdstijlen: landelijk, modern, 
klassiek en industrieel. Daarbinnen zijn er 
verschillende ontwerpstijlen met elk hun eigen 
charmes. Bij Keller, dat mooie keukens voor iedereen 
bereikbaar wil maken, krijg je de kans om 
stijlelementen te combineren. Want mooi is en blijft 
persoonlijk.  
 
Ooit was de keuken de plek om maaltijden te 
bereiden, maar tegenwoordig is zij volwaardig deel 
van onze leefruimte. Het ontwerp moet daarom 
naadloos passen bij de rest van het interieur. 
Aandacht voor details tot in het binnenwerk van de 
kasten zorgt ervoor dat het geheel gezien mag 
worden. Jouw persoonlijke keuken is een optelsom 
van verschillende elementen, zoals je woonstijl, 
favoriete trends, budget en personal touch. Met 
nieuwe rustige kleuren en natuurlijke materialen 
voegt Keller opnieuw meer toe aan de 
mogelijkheden om eigentijdse ontwerpen in je eigen 
stijl en smaak te realiseren. REGINOX

DOECO
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DE JUISTE ACCENTEN 
Met goed gekozen accessoires geef je je keuken een 
persoonlijke afwerking en eigen sfeer. Doeco biedt 
een breed scala aan producten die de kroon op je 
ideale keuken kunnen zijn. Accessoires zijn natuurlijk 
vooral een waardevolle toevoeging als ze je leven 
vergemakkelijken. De spacetower sets zijn een 
wonder van kastruimte en een uitkomst voor wie op 
een krap bemeten plattegrond toch een royaal 
uitgeruste keuken wil realiseren. Doeco heeft ook 
een breed aanbod in stijlvolle barkrukken, die door 
hun strakke ontwerp in elk interieur een aanwinst 
zijn en van je woonkeuken iets bijzonders maken. 
 
Verlichting speelt een belangrijke rol in de keuken. 
Meer nog dan de basisverlichting is goede 
werkplekverlichting onmisbaar om prettig te kunnen 
snijden en koken. Meestal wordt deze verlichting 
onder hangkasten geplaatst. Boven de spoelbak 
moet het armatuur aan extra eisen voldoen vanwege 
de stoomwolken bij het afgieten. Natuurlijk is het 
praktisch als je verlichting gemakkelijk schoon te 
maken is, want laagjes vuil zijn in de keuken snel 
gevormd. Met Modulite laat Doeco zien dat de juiste 
LED-verlichting ook in je keuken een heel stijlvol 
resultaat kan opleveren. 
 
KLEURRIJKE KWALITEIT 
Als je veel aandacht hebt besteed aan de materialen 
en kleuren van je fronten en werkblad(en), verdient 
de spoelbak in je aanrecht natuurlijk ook een mooi 
staaltje maatwerk. Een stijlvolle keuken geef je extra 
cachet en uitstraling met de spoelbakken van 
Reginox, waarop je levenslange garantie krijgt. 
Reginox produceert een breed scala aan spoelbakken 
en kranen in kleuren als Gun Metal, Copper en Gold. 
Die zijn voorgoed op rvs aangebracht met behulp 
van de zogenoemde PVD-techniek, waarbij 
dampafzetting zorgt voor een duurzame coating. 
 
Een spoelbak die zoveel kwaliteit uitstraalt is een 
blikvanger waar je lang plezier van hebt. Ook de 
populaire New York-serie van Reginox is nu 
verkrijgbaar in kleur. Maak je keuken helemaal af 
met de New York 40x40 of 50x40 in Gun Metal 
Silver, Copper Rose of Gold Flax. Natuurlijk hebben 
ze hun vertrouwde kwaliteit en comfort behouden, 
en dezelfde strakke vormgeving zonder las- of 
vouwnaden. De meegekleurde overloop en 
afvoerstop zorgen voor een oogstrelend uiterlijk. De 
spoelbakken zijn ideaal te combineren met de 
Reginox-kranen Leon en Levisa, en bijpassende 
restenbakjes en zeeppompjes.
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FUNCTIONEEL DESIGN 
Voor Liebherr moet je koelkast een betrouwbare 
partner zijn die helpt, meedenkt en het werk in de 
keuken verlicht. De nieuwe modellen zitten vol 
slimme functies en zijn tot in de kleinste details van 
de hoogste kwaliteit. Liebherr introduceert volledig 
integreerbare koelkasten met innovaties die het 
leven gemakkelijker maken. Elke keer dat de deur 
wordt geopend, zorgt de nieuwe HydroBreeze-
functie voor een frisse, koude nevel die een 
beschermend laagje legt over groenten en fruit in de 
BioFresh-lade. Met een temperatuur van net boven 
de 0° C zorgt dat voor een zeer lange bewaartijd en 
behoud van structuur. 
 
Innovatief design en functionaliteit komen bij 
Liebherr ook samen in de InfinitySpring. Die levert 
altijd koud gefilterd water en is geïntegreerd aan de 
binnenzijde van de koelkast, zodat de strakke lijnen 
van je keuken niet worden onderbroken. Meerdere 
koelkasten van Liebherr zijn met 29 dB extreem stil 
en dat is een groot voordeel als je een open keuken 
hebt. Alle modellen zijn daarnaast geschikt voor 
aansluiting op een wifi-netwerk en integratie in een 
bestaande smarthome-omgeving. Ondanks alle 
technisch vernuft zijn alle apparaten ook nog eens 
bijzonder energie-efficiënt. 

BEKROONDE INNOVATIE 
ATAG introduceert met Celsius°Cooking een 
innovatief kooksysteem waarmee je elk gerecht tot 
op de graad nauwkeurig kunt bereiden. Als je wilt 
kan dat ook met een app, die je stap voor stap 
begeleidt bij een recept. De app kan zelfs de 
kookplaat geheel overnemen door ook de 
temperatuur en de bereidingstijd te reguleren. Met 
zulke precisie bereik je de perfecte smaak en 
structuur, behoud je de beste voedingsstoffen, en 
zijn overkoken en aanbranden voorgoed verleden 
tijd. De ATAG inductiekookplaten met 
Celsius°Cooking zijn bekroond met de prestigieuze iF 
Design Award. Uit 10.000 inzendingen werd dit 
product de winnaar op het gebied van innovatie, 
kwaliteit, communicatie en gebruiksgemak.  
 
De professionele ATAG Wijnklimaatkast, bekroond 
met de iF Gold Design Award, brengt de magie van 
een ervaren sommelier binnen handbereik van elke 
wijnliefhebber. In dit knappe staaltje vakmanschap is 
over elk detail nagedacht. Genieten van goede wijn 
is het resultaat van een delicaat proces. Het ware 
karakter komt pas volledig tot uiting als de wijn 
wordt geserveerd op de perfecte temperatuur nadat 
de fles heeft gerust bij de ideale luchtvochtigheid, 
beschermd tegen trillingen en UV-licht. De 
Wijnklimaatkast heeft drie gescheiden 
temperatuurzones, een labelscanner die verbonden 
is met de Vivino database, en ruimte voor maar liefst 
189 flessen. 
 
KOUDE KUNSTJES 
Etna brengt je droomkeuken binnen handbereik met 
een nieuwe serie Amerikaanse koel-vriescombinaties 
in stijlvol RVS en trendy zwart. Geniet van de luxe 
van een water- en ijsdispenser, en van de nieuwste 
technieken om etenswaren langer houdbaar te 
houden. In de CrispZones blijven je groenten en fruit 
extra knapperig en dankzij No-Frost Plus hoef je 
nooit meer de vriezer te ontdooien. Deze koelreuzen 
zijn stil en energiezuinig. Het topmodel AKV778IRVS 
voorziet je dankzij een vaste wateraansluiting van 
onbeperkte hoeveelheden crushed ice, ijsblokjes en 
gekoeld water. In de Crossdoor koel-vriescombinatie 
MKV581RVS kun je dankzij het brede koelgedeelte 
gemakkelijk grote schalen en pannen plaatsen. 
 
Minstens zo cool als de stoere Amerikanen is de 
Volkswagen Bulli koelkast, waarmee Etna een ode 
brengt aan de kleurrijke en avontuurlijke sixties. De 
tijdloze Volkswagenbus van de eerste generatie is 
mateloos populair als vervoermiddel, camper of als 
verzamelobject. De RBT154BOR in bordeauxrood 
met roomwit geeft je keuken een retro-glam 
uitstraling, compleet met prominente chromen 
details en het Volkswagen-logo. Naast een ruim 
koelgedeelte met LED-verlichting is er een Low-Frost 
vriesvak van 25 liter. Het iconische ontwerp biedt 
moderne techniek, inclusief dynamische koeling en 
CrispZone en FreshZone lades om etenswaren extra 
lang vers te houden.   -   LIEBHERR
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AUTOMATISCHE AFZUIGING 
Koken zonder ongewenste geuren die zich door je 
huis verspreiden is eenvoudiger dan ooit met de 
nieuwe AutoAir functie van Pelgrim. Zo gaat de 
verlichting van deze afzuigkap automatisch aan bij 
het aanzetten van de kookplaat, en start de 
afzuiging zodra jij begint met koken. Bovendien past 
de afzuiging zich automatisch aan de kookstand 
aan. Dankzij een krachtige en stabiele Bluetooth 
verbinding heb je nooit meer vieze vingers op de 
afzuigkap en is de mate van afzuiging altijd perfect 
afgestemd op wat er gaande is op de kookplaat. Zo 
kun je lekker zorgeloos kokkerellen terwijl de lucht 
automatisch wordt verschoond. 
 
De kookplaten van Pelgrim bieden extra functies 
voor nog meer kookgemak. De stijlvolle LED-
bediening van de kookplaat wordt pas zichtbaar bij 
inschakeling, en bij het plaatsen van een pan 
activeert de kookplaat automatisch de juiste 
kookzone. Wissel eenvoudig tussen sfeer- en 
werklicht, en gebruik de AutoGrill-stand voor 
perfecte resultaten. Wil je een grill- of 
teppanyakiplaat gebruiken, kies dan voor een 
Pelgrim kookplaat met FlexZone. Hiermee kun je 
twee zones koppelen tot één grote kookzone. De 
warmhoudstand houdt kookzones op circa 70˚C: 
ideaal als je een gerecht nog even warm wilt houden 
voor het opdienen. 
 
KOOKPLAAT EN AFZUIGING INEEN 
Genieten van een geurvrije open keuken kan met de 
Siemens inductionAir Plus, die een vlakke kookplaat 
combineert met krachtige werkbladafzuiging. Dit 
ruimtebesparende concept biedt nieuwe 
mogelijkheden om precies de keuken te creëren die 
je wenst. De inductiekookplaat is zelfs in te passen in 
een zwevend werkblad, en de geïntegreerde 
afzuiging zorgt ervoor dat je vrij zicht houdt boven 
het werkblad. De inductionAir Plus is geschikt voor 
montage met luchtafvoer of recirculatie, en de 
perfecte combinatie van kookplaat en afzuigkap als 
je bent gesteld op strak design en het gevoel van 
open ruimte.  
 
De nieuwe inductionAir Plus biedt dankzij de 
smallere afzuiguitgang ruim 40 procent meer 
werkoppervlak, waardoor je pannen moeiteloos 
verplaatst. Met de flexInduction kookplaat kun je 
twee aangrenzende kookzones koppelen. Het 
apparaat herkent de afmeting en vorm van alle 
soorten pannen en verhit precies daar waar de 
bodem een flexZone raakt. Het krachtige 
afzuigsysteem zuigt stoom en damp direct af met 
nauwkeurig afgestemd vermogen. Het nieuwe 
installatieconcept van Siemens geeft maximale 
ruimte aan alle inbouwwensen, zonder dat je hoeft 
in te leveren op lades en opbergruimte. 

FUNCTIONELE ELEGANTIE 
De afzuigkappen van Novy verlenen een geheel 
nieuwe dimensie aan stijlvol koken met 
functionaliteit in de hoofdrol. De nieuwe Novy 
Panorama 120 biedt het grootste kookoppervlak 
onder de kookplaten met geïntegreerde afzuiging. 
Op de inductiekookplaat van de Panorama 120 
kunnen tot vijf pannen naast elkaar worden 
geplaatst. Daarachter verrijst de elegante 
transparante afzuigtoren via touch control en 
elimineert alle kookgeurtjes. De Novy Panorama 
zuigt kookdampen niet naar beneden, maar vangt 
ze op waar ze ontstaan - aan de bovenrand van de 
pan.   
 
De krachtige inductiekookplaat met flexzone-
technologie overtuigt met pandetectie en 
brugfunctie. Met een app kun je instellingen 
personaliseren, bijvoorbeeld de hoogte van de 
afzuigtoren aanpassen aan je pannen. Dankzij het 
zeer platte ontwerp gaat nauwelijks bergruimte in je 
kast verloren, zeker als je kiest voor de 
recirculatieversie met een Pure 3.0-monoblockfilter 
die gezuiverde lucht terugbrengt in de keuken.  
Andere innovaties zijn de Novy Crystal, een glazen 
inbouwkap met randafzuiging, en de verder 
ontwikkelde Novy Pureline Pro met geïntegreerd 
LED-frame.  
 
PRAKTISCHE CONNECTIVITY 
 Steeds meer huishoudelijke apparaten zijn 
connected en voorzien van extra functies. Aan de 
uitgebreide mogelijkheden heeft AEG CamCook 
toegevoegd. De technologie herkent gerechten van 
foto’s gemaakt met je smartphone, en stuurt meteen 
de juiste instellingen naar de oven. Een oud 
probleem wordt opgelost met de Easy2Clean 
bakplaat, waaraan door een innovatieve keramische 
coating geen vet of etensresten kleven. AEG breidt 
het aanbod van kookplaten met geïntegreerde 
afzuiging uit. De nieuwe ComboHob IDE74243IB 
met recirculatiesysteem is 72 cm breed, maar heeft 
een smalle uitsnijmaat van 56 cm, waardoor dit 
model kan worden ingebouwd in keukens met 
standaardmaten.  
 
Regelmatig onderhoud van je vaatwasser is de 
sleutel tot optimale prestaties en duurzaam gebruik, 
maar wil er nog wel eens bij inschieten. De nieuwe 
QuickSelect-vaatwassers met wifi en de My AEG 
Kitchen-app maken het gemakkelijk. Ze geven aan 
wanneer het tijd is en wat de beste manier is om het 
onderhoud uit te voeren. De bekende MaxiFlex-
besteklade is nu ook beschikbaar op de XXL- en 
ComfortLift-modellen. Door de aangepaste 
constructie is het makkelijker om groter keukengerei 
een plaats te geven. Dankzij deze aanpassing en een 
nieuwe inrichting van de bovenkorf hebben de 
ComfortLift-modellen nog meer capaciteit gekregen. AEG

NOVY

SIEMENS

PELGRIM
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VESTIGINGEN
Met ons landelijk netwerk kunnen wij je altijd goed van dienst 

zijn. Er is altijd wel een Raab Karcher vestiging bij jou in de buurt! 
Dankzij onze excellente logistieke dienstverlening is een snelle 

levering gegarandeerd. 
 

Op onze website vind je ons uitgebreid vestigingsoverzicht met 
de daarbij behorende openingstijden en aanvullende informatie. 
Voor algemene vragen kunt je altijd contact opnemen met onze 

algemene receptie via info@raabkarcher.nl

Ervaar het hele 
jaar door een 
zonnig gevoel

Laag gedoseerd UV-licht

 Natuurlijke aanmaak vitamine D

 Positieve invloed dag-nachtritme

 Gezonde teint 

Verwarmend infrarood

 Minder spier- en gewrichtspijn

 Verbeterde bloedsomloop

 Sneller herstel voor sporters
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Model: Maine & Bronx

Kleur: Beits donkergrijs eiken & 

linnen

Basis: Landelijk

Trend:  Natuurlijke materialen, 

webbing, ingebouwde kasten.

Wat is nu eigenlijk een persoonlijke keuken? Wat u mooi 
vindt is een optelsom van verschillende elementen, namelijk 
uw basis woonstijl, trends, personal touch en uw budget.
Denk eens na over hoe deze elementen er voor u uitzien.
De mix is voor iedereen weer anders.

De Keller keukenspecialist helpt u graag om de keuken 
te kiezen die het beste bij u past. Zo creëert Keller voor 
iedereen een unieke keuken op maat en dat maakt elke 
keuken een persoonlijke keuken. 

Kijk voor meer informatie op www.kellerkeukens.nl
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De inductionAir Plus combineert een moderne inductiekookplaat met een  
geïntegreerde afzuiging. Kookdampen worden er krachtig door naar beneden 
gezogen voordat ze kunnen opstijgen. Weten wat belangrijk is.

thefuturemovingin.nl

Siemens Home Appliances

Geniet van een geurvrije 
open keuken.
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