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Baden
IN sTIjl

Niets zaliger dan na een drukke dag even een moment 

voor jezelf te nemen. En nergens kan dat beter dan in de 

badkamer. Genieten met alle zintuigen, ook met de ogen 

die zien dat het er goed is. Ga jij voor landelijke charme 

of stijlvolle klasse? Maak de badkamer de jouwe.

Perfecte achthoek
Octagon is de nieuwe en unieke premium wasta-
fel van Villeroy & Boch die, zoals de naam al doet 
vermoeden, binnenin de vorm van een achthoek 
aanneemt. De uiterst nauwkeurige hoeken en fa-
cetten, gevormd in keramiek, worden omkaderd 
en aangevuld met andere hoogwaardige op-
pervlakken als leer, steen- of houtfineer. Sanitair 
keramiek tot kunst verheven.
Info: www.villeroy-boch.be

De Formosa collectie van het Italiaanse 
Olympia Ceramica houdt het midden tus-
sen klassieke luxe en eigentijds design en 
weet dan ook te aarden in haast elke stijl-
vol ingerichte badkamer. De reeks omvat 

naast diverse wastafels, toiletten en eerder 
strakke meubels ook twee sierlijke badkui-
pen waarvoor men de mosterd duidelijk in 

de tijd van weleer ging halen. 
Info: www.olympiaceramica.it

Met Mandello presenteert Victoria + Albert een ele-
gant vormgegeven meubel dat werd uitgerust met een 
wastafel in QuarryCast. Dit is een composietmateriaal 
op basis van vulkanische kalksteen en harsen met 
uitstekende eigenschappen: warm, vlekbestendig en 
duurzaam. Het meubel zelf is gemaakt van massief 
beukenhout en kerselaar en heeft greeploze lades die 
je opent met een klein duwtje. Technologie van van-
daag met de charme van vroeger. Design Meneghello 
Paolelli Associati.
Info: www.vandabaths.com

Tussen klassiek 
en eigentijds

Vulkanische kalksteen
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Exclusief in goud en zwart
Nu 10 jaar na de lancering van het PAN Style kraanwerk 
wordt de collectie nu uitgebreid met een nieuwe serie met 
meer klassieke uitstraling. Vooral deze tweekleurige uitvoe-
ring in zwart en goudkleurige uitloop voegt een exclusieve 
toets toe aan de badkamer die stijl en prestige uitstraalt. 
Ook verkrijgbaar met een witte bais en uitloop in chroom. 
Design Lucovic+Roberto Palomba.
Info: www.zucchettidesign.it

Voor wie de hoogste eisen aan het 
kraanwerk stelt, is de exclusieve 

Discovery Collection van Kenny & 
Mason. De Engels geïnspireerde 

kranen voor wastafel en bad, met de 
hand afgewerkt, zijn uitgevoerd in 

100% messing, hebben een keramisch 
binnenwerk en zeer kwalitatieve mes-
sing thermostaten. Verkrijgbaar in zes 
uitvoeringen: chroom, nikkel, gebor-
steld nikkel, goud, gepolijst messing 

en verouderd messing.
Info: www.badwinkel.be

Engelse 
Invloeden

Een stijlvolle wastafel die er staat, deze 
Memphis van Devon & Devon. De royale 

dubbele wastafel in keramiek met dubbele 
ovalen wasbakken, rust op een indrukwek-
kende buizenstructuur in messing met ge-
integreerde handdoekhouder. De kerami-
sche wastafel is er naar keuze in een witte 

of zwarte uitvoering met een frame in 
chroom, lichtgoud of nikkel.  

Info: www.devon-devon.com

Messing
buizenstructuur 

www.de-cock.be

DE COCK E & C n.v.
ZWEMBADEN - WHIRLPOOLS - STOOMBADEN - SAUNA’S - SWIMSPAS

HAARBEMDENSTRAAT 2, 3500 HASSELT, 
TEL. 011 25 04 92, FAX 011 25 43 91

DE ZWEMBADEN- EN WELLNESSPROJECTEN 

VAN DE COCK zijn niet alleen een lust voor het 

oog. Ze beantwoorden aan de allerhoogste 

bouwkundige en technologische eisen. Veiligheid, 

comfort en exclusiviteit staan hoog in ons 

vaandel. Onze binnen- en buitenbaden zijn al 

bijna 50 jaar een referentie in Limburg en ver 

daarbuiten. Kom vrijblijvend eens praten over 

uw droombad en laat u grondig informeren over 

de ontelbare mogelijkheden. In onze toonzaal 

vindt u tevens een collectie van ’s werelds beste 

whirlpools, swimspas, sauna’s en stoomcabines.

The Art of
Relaxation 
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tekst: eva goossens

Massieve luxe
Met de Chichester badkamercollectie van het Britse lifestyle en interieurlabel 
Neptune haal je niet alleen de charme van het landelijke Engeland maar ook 

massieve kwaliteit in huis. Het gehele meubel is massief, zowel het marmeren of 
eikenhouten werkblad als het handgemaakte en –geschilderde houten onderstel. 

Er is een ruime keuze uit open of gesloten en rechte of gewelfde meubelen ge-
combineerd met opzet- of verzonken waskommen. De accessoires maken het af.

Info: www.neptune.com 

Dit Elysée meubel van Aqua Prestige is een toon-
beeld van Britse romantiek die de tand des tijd per-
fect doorstaat. Het meubel, dat hier werd voorzien 
van verchroomde knoppen en scharnieren en een 
tablet in Belgische Blauwe steen, ziet zichzelf aan-
gevuld met het Chester bad in acryl met dubbele 
rug en verchroomd Teide kraanwerk. Het meubel 
kan gepersonaliseerd worden met keuze tussen 10 
kleuren, 6 afwerkingen van meubelbeslag en een 
tablet naar keuze.
Info: www.aquaprestige.be

De pure esthetica van ME maakt dat 
deze badkamerreeks van Duravit, 
ontworpen door Philippe Starck him-
self, zich perfect weet te integreren in 
volledig verschillende stijlwerelden: 
van de minimalistische badkamer tot 
de warme en meer landelijke well-
nessoase. De reeks omvat diverse 
wastafeloplossingen, wc’s, bidets 
met randloze ‘Rimless’ technologie 
en SensoWash douche-wc-zitting, 
een urinoir, ligbaden, douchebakken 
en accessoires die het totaalplaatje 
vervolledigen.
Info: www.duravit.be

De gerenommeerde Patricia Urquiola ontwierp voor Agape 
dit Cuna bad met bijzondere uitstraling. De eigentijdse kuip 

in zeer aangenaam aanvoelend massief oppervlaktemateriaal 
zit gevat in een stalen buizenstructuur. Hierdoor past ze ook 
prima in een meer landelijke omgeving. Een geslaagd – nee, 

dus niet gebuisd – nieuw ontwerp.
Info: www.agapedesign.it

Britse romantiek

Philippe starck

kleur bekennen
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Een bad naar aloud model, maar wel in de nieuwste materialen en met hippe 
patronen en kleurtjes. Dit London bad van Kenny & Mason kan natuurlijk ook 
gewoon in het wit, maar desgewenst dus tevens in een kleur of met een 
grafisch dessin naar keuze. Het is gemaakt uit Quaryl, een composietmateriaal 
bestaande uit natuurlijke kwartskristallen en acrylhars wat het materiaal tal van 
voordelen biedt: duurzaam, slag- en krasvast en makkelijk in onderhoud. Bo-
vendien geleidt het materiaal geen warmte, zodat er minder warm water nodig 
is om het bad op temperatuur te houden. 
Info: www.badwinkel.be

3D

Gebuisd?

Extra ‘gezellige’ muren? Het kan met de gebombeerde en volke-
ramische Bombato tegels, gezien bij Veronove. De bolle vorm, 
al dan niet voorzien van dessin, voegen zachtheid toe aan het 
badkamerontwerp. Wat de decors betreft, is mix & match het 
motto. Alle motieven mogen – maar moeten uiteraard niet – door 
elkaar worden geplaatst. De motiefloze en dus egale 3D tegels 
zijn voorzien van subtiele stippen wat voor een gepoederd effect 
zorgt. Een knusse uitstraling gegarandeerd.
Info: www.veronove.be
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