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Inspiratiebeelden.
Steekwoorden: stoer, sober, karakter, warm.
Materialen: stucwerk, hout, keramiek
Kleuren: grijs, gebroken wit (RAL9010).
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Moderne badkamer
Royale inloopdouche
Ligbad
Wastafel met 2 waskommen
Scheidingswandjes met ingebouwde vakken
Wasmachine en droger afgeschermd geplaatst
Geschikt voor gezin met 2 kinderen
Plafond, wanden en muur in beton ciré stucwerk

Om rust te creëren worden alle “lijnen” in de badkamer zoveel mogelijk
doorgetrokken. Dit brengt ook meteen eenheid in het geheel. Denk aan de kleur op
de muren, de hoogte van scheidingswandjes bij de inloopdouche, de deur bij de
wasmachine, de ombouw van het bad.
Om het geheel zo ruim mogelijk te laten lijken worden een paar optische “trucs”
toegepast:
 de scheidingswandjes rondom de inloopdouche en bij de wasmachineopstelling worden niet hoger dan 180 cm
 de deur die de wasmachine aan het zicht onttrekt is 180 cm hoog en in de kleur
van de muur. De deur heeft de scharnieren links zodat je hier niet omheen
hoeft als je bij de wasmachine moet zijn.
 de kleur op de muur wordt tot 180 cm hoogte aangebracht. De bovenkant van
de muur en het plafond worden gebroken wit (RAL9010). Door de kleur op de
muren en de scheidingswandjes niet tot aan het plafond door te trekken voelt
de ruimte breder.
In de scheidingswand tussen wasmachine en douche wordt aan de kopse kant
(voorkant) een smal, hoog vak aangebracht (90 x 10 x 35 cm / h x b x d) waarin
verticaal handdoeken kunnen worden opgeborgen: binnen handbereik van zowel
douche als bad. Om de eenheid te behouden is de onderkant van het vak qua
hoogte gelijk aan de rand rondom het bad (ca. 55 cm van de vloer).
In de scheidingswand tussen wasmachine en douche worden aan de kant van de
douche 2 vakken onder elkaar aangebracht (25 x 25 x 10 cm / h x b x d) voor
doucheproducten. Reden van het tweede, lagere vak is de bereikbaarheid voor de
kinderen.
Een tweede scheidingswand bevindt zich tussen douche en bad. Ook deze is 180
cm. hoog over de volle breedte van de inloopdouche. Daarna zakt hij naar zo’n 55
cm hoogte (afhankelijk van de hoogte van het bad) en loopt verder rondom het
bad. Op deze manier lopen de lijnen in de badkamer door en is er een rand rond
het bad waar iets op gezet kan worden. Mooi én praktisch.
Direct bij de toegang naar de badkamer bevindt zich de dubbele wastafel. Omdat
dit het minst diepe onderdeel is (45 cm) houd je de entree zo ruimtelijk mogelijk.
De wastafel is het enige losse element in het geheel en een statement: een
prachtig, symmetrisch, massief teakhouten meubel met royale bergruimte en 2 wit
keramieke waskommen. Dit meubel is warmte- en sfeerbepalend in het geheel.
Tegenover de wastafel komt een designradiator in de kleur van de muur óf
gebroken wit, waar de handdoeken te drogen kunnen worden gehangen.
De vloer wordt gestuukt in grijs, 1 of 2 tinten donkerder dan de muren om het
geheel wat contrast te geven. Daarnaast is een iets donkerder vloer ook praktisch:
eventueel vuil en vlekken zijn minder snel zichtbaar.

Styling
Houd het rustig. Gebruik liever 1 of 2 grotere stukken dan meerdere kleine.
Maak gebruik van groene (hang)planten en houten elementen om warmte in
het geheel te brengen maar overdrijf het niet.
Kies de spiegel(s) boven de wastafel zorgvuldig. Het is het waard hier wat
meer aan te besteden omdat dit een behoorlijk bepalend element in het
geheel is. Ronde vormen werken altijd goed, dit doorbreekt alle rechte lijnen
in de ruimte en maakt het wat zachter en vriendelijker. Bovendien is het goed
om de vorm van de waskommen te herhalen, hierdoor ontstaat eenheid.
Kies voor effen handdoeken in 1 of maximaal 2 kleuren (wit, licht- of
donkergrijs).
Onttrek losse spullen zoveel mogelijk aan het zicht. Dit kan in de laden van de
wastafel of in manden in het open vak van de wastafel voor easy access.
Omdat de wastafel zwarte poten heeft kan je ervoor kiezen dit in accenten
terug te laten komen.
Denk in verschillende texturen.
Ga niet voor standaard, denk out-of-the-box. Hanglampen bij de wastafel
en/of boven het bad bijvoorbeeld brengen meteen karakter.
En oud (lijkend) houten krukje is zowel decoratief als functioneel (opstapje
voor de kinderen bij de wastafel, plekje om even te zitten of je kleren op te
leggen als je gaat douchen).
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Ligbad 170 x 75 cm
Wastafel max. 115 x 45 cm
Waskommen 41 cm doorsnede
Ruimte douche 80 x 150 cm
Ruimte wasmachine en droger 62 x 80 cm
Hoge muren ca. 180 cm
Lage muren ca. 55 cm
Vak 1: ingemetseld, 55 cm van de vloer, 90 cm hoog, 10 cm br, 30/40 cm diep, evt. 3 (hard)houten tussenplanken
Vak 2: ingemetseld, 2 vakken van 25 x 25 x 10 cm (b x h x d), recht onder elkaar, evt. (hard)houten planken
Deur voor wasmachine/droger, gelijke hoogte aan muur (denk aan hoogte dorpel!)
Dorpel bij douchedoorgang en wasmachinedeur (binnen deur)
(Hard)houten plank bij ligbad, 75 x 20 cm

