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Exclusief bij Baden+

GRATIS TEGELS 
T.W.V. € 1.000,-

Bij aankoop van een 
complete badkamer 
vanaf € 4.500,-*



Ontdek het verrassende huismerk van Baden+. Want wat is er nou leuker dan je eigen badkamer samenstellen? Producten 
vergelijken, kleuren kiezen, materialen combineren, een slim ontwerp bedenken, je eigen stijl ontdekken… De Mix & Match 

collectie van Baden+ is hiervoor het ideale vertrekpunt.

Mix & Match erop los!

Verwarm uw 
badkamer met 

deze strakke 
designradiator. En 
kijk eens naar die 
fraaie afwerking… 

Vraag onze Baden+ 

adviseur om 
vakkundig advies.

Kiest u voor patchwork in het kleinste 
kamertje? Kijk dan eens naar de tegels 
in onze Mix & Match-collectie. Met al die 
eigentijdse patronen ontwerpt u in een 
handomdraai uw eigen unieke design!

Een compact meubel 
(80 cm breed) met 
keramische wastafel en 
twee ruime softclose 
laden. Verkrijgbaar in zes 
kleuren. Profiteer nu van 
deze scherpe actie!

Extra 
voordelig!

€ 1.295,-

€ 995,-
(incl. spiegel)*

Dit bad creëert de illusie van een vrijstaand bad. En met de rug 
tegen de muur past het ook in een kleine ruimte. 

Ideaal voor de 
kleinere badkamer

Haal de 
Mix & Match 
brochure op in 

onze showroom!
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Volg ons voor de laatste trends op: 3

Tegels van klein tot 
(extra) groot, in alle 
stijlen, volgens de 
laatste trends: 
wát een inspiratie…

Trendtip!
We zien langwerpige tegels steeds 
vaker in een visgraatmotief. Dat 
is niet alleen stijlvol, maar ook 
praktisch. De voegen zorgen 
namelijk voor een antislipeffect.

Trendtip!
We zien langwerpige tegels steeds 
vaker in een visgraatmotief. Dat 
is niet alleen stijlvol, maar ook 
praktisch. De voegen zorgen 
namelijk voor een antislipeffect.

Geef uw badkamer
karakter met de juiste tegels
Tegels bepalen voor een belangrijk deel de sfeer en uitstraling van uw nieuwe badkamer. Bij ons vindt u de laatste trends, zoals 
stoere betonkleuren, warme wittinten en marmer- en houtstructuren die niet van echt te onderscheiden zijn. Ook qua formaat zijn 
er volop mogelijkheden. Onze badkameradviseur begeleidt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Exclusief bij Baden+

GRATIS TEGELS 
T.W.V. € 1.000,-

Bij aankoop van een 
complete badkamer vanaf € 4.500,-*

We zien langwerpige tegels steeds 
vaker in een visgraatmotief. Dat 
is niet alleen stijlvol, maar ook 
praktisch. De voegen zorgen 

Tip!
XXL-tegels maken 

uw badkamer 
optisch groter!



Opgeruimd staat netjes!
Een opgeruimde badkamer biedt rust voor het oog. Geef daarom alles een eigen plekje, dan houdt u de ruimte vanzelf 
netjes. Onze badkamerontwerper heeft hier talloze ideeën voor, even functioneel als fraai! Een badkamermeubel met 

extra diepe laden bijvoorbeeld, een handige kolomkast, een slimme spiegelkast… Met onze badkamermeubels en 
andere opbergmogelijkheden is uw badkamer altijd opgeruimd en heeft u toch alles binnen handbereik.

Houdt u van een minimalistische vormgeving? Dan valt deze badkamerserie van Duravit zeker bij u in 
de smaak. Uniek aan deze wastafel zijn de slechts 5 millimeter dunne wanden: extra licht en modern!

Gezien op TV bij
vtwonen

De ruime, greeploze laden 
zijn exact even hoog: stijlvolle 

symmetrie met een rustige 
uitstraling en lekker veel 

opbergruimte.

 staat netjes!

Nu ook in trendy 
zwart! 

Veelzijdig en praktisch! 
Met de creatieve mogelijkheden van 
Sphinx Acanto tovert u het toilet om tot 
een eigentijdse, comfortabele ruimte 
met voldoende opbergruimte.  
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Volg ons voor de laatste trends op:

Geef vocht en schimmel 
geen kans met een luxe 

aluminium of spanplafond. 

Ideaal voor een 
snelle renovatie!

De AquaClean Mera is dé douchewc van het moment. Voor 
een fris gevoel na elk toiletbezoek.

Schoon en fris met 
één druk op de knop

Voldoende opbergruimte 
én een frisse uitstraling? 
Deze wastafel in marmer 
look is een echte 
eyecatcher. Speciaal 
voor u op maat gemaakt!

Voldoende opbergruimte 
én een frisse uitstraling? 
Deze wastafel in marmer 
look is een echte 

Maatwerk

Gezien op TV bij
vtwonen

Een fris begin
Waar begint de dag fi jner dan in een schone, frisse badkamer? En waar ontspan je het beste 

aan het einde van die dag? Adem in, ontspan en geniet…

De schoonmaakartikelen van Baden+ zijn milieuvriendelijk en zorgen 
voor een krachtige reiniging zonder het sanitair aan te tasten.

Vloerverwarming droogt uw badkamer extra snel! 
Hierdoor krijgt schimmel geen kans.  

Tip! 
De juiste radiator versnelt het 
droogproces. Zo voorkomt u schimmel 
in de badkamer.

Nieuw!

Zorg voor goede ventilatie door een raam open te 
zetten of de onderkant van de deur in te korten. 

Maak de douchecabine na gebruik goed droog. 
Zo voorkomt u kalk en houdt u het glas helder.

ACTIE

TIPS VOOR EEN FRISSE BADKAMER

Duurzaam 
verwarmen met 
minimalistisch 
design

2+1
GRATIS
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De kracht van water…

Dankzij het vaste deel draait deze douchedeur 
gemakkelijk voor een radiator. En dit is slechts 
een van de vele mogelijkheden. Nu ook 
verkrijgbaar in de trendkleur matzwart. 

Van drie knoppen naar één! Bij 
deze inbouw-doucheset zijn de 
watertoevoer, de straalkeuze en 
de omstelknop verwerkt in één 
knop. Handig en stijlvol. 

U kiest uw favoriete douchestraal 
met één druk op de knop. Het 
watervolume regelt u door aan de 
knop te draaien.

Nieuw!
Nieuw!
Moderne douchegoot: 
onzichtbaar en (dus) stijlvol.

ONZE SPECIALIST GAAT GRAAG VOOR U AAN DE SLAG!
Het ontwerpen en bouwen van een badkamer vereist veel kennis. 
Voor het beste advies komen we daarom graag bij u thuis. Zo krijgen 
we de mogelijkheden én uw wensen optimaal in beeld. 

Afspraak maken of zelf aan de slag met een 
3D ontwerp? Ga naar badenplus.nl

Wilt u graag een 
persoonlijk ontwerp?
ONZE SPECIALIST GAAT GRAAG VOOR U AAN DE SLAG!
Het ontwerpen en bouwen van een badkamer vereist veel kennis. 
Voor het beste advies komen we daarom graag bij u thuis. Zo krijgen 

GRATIS
ACCESSOIREPAKKET
t.w.v. € 135,-*

GRATIS
ACCESSOIREPAKKET
t.w.v. € 135,-*

op de hele 
IXMO serie*

20%
KORTING
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Volg ons voor de laatste trends op: 7

Bij Baden+ vindt u volop innovaties om de doucheruimte 
eenvoudig op te frissen. Of wilt u graag een luxe 
wellnessdouche creëren? Wat uw wens ook is: onze 
badkamerspecialist inspireert en adviseert u graag. Samen 
creëren we dé ultieme douchebeleving.

Er zijn genoeg redenen om uw bad te vervangen door een douche. Meer ruimte en een frisse uitstraling 
bijvoorbeeld. Maar wat denkt u van de extra veiligheid als in bad stappen wat moeilijker gaat? En het 
mooie is: de rest van uw badkamer kan gewoon intact blijven, want er is helemaal geen grootscheepse 
verbouwing nodig. Sterker nog: het is in één dag geregeld!

Bad eruit, 
douche erin 
in 1 dag!

Nooit meer 
uitglijden!
Uitglijden onder de douche is verleden 
tijd dankzij het lichte reliëf in deze 
douchevloer. Op maat gemaakt en 
verkrijgbaar in vijf kleuren.

Nieuw!

eenvoudig op te frissen. Of wilt u graag een luxe 
wellnessdouche creëren? Wat uw wens ook is: onze 
badkamerspecialist inspireert en adviseert u graag. Samen 
creëren we dé ultieme douchebeleving.

VOOR

eenvoudig op te frissen. Of wilt u graag een luxe 
wellnessdouche creëren? Wat uw wens ook is: onze 
badkamerspecialist inspireert en adviseert u graag. Samen 
creëren we dé ultieme douchebeleving.

eenvoudig op te frissen. Of wilt u graag een luxe 
wellnessdouche creëren? Wat uw wens ook is: onze 
badkamerspecialist inspireert en adviseert u graag. Samen 
creëren we dé ultieme douchebeleving.

NA

SLIM, 
SNEL EN 

PRAKTISCH

LUXE EN 
STIJLVOL 
TEGELIJK

…ontspant
 en verfrist!

Nog meer inspiratie? 
Haal het Baden+ Lookbook 

GRATIS op in onze showroom!
Haal het Baden+ Lookbook 

GRATIS op in onze showroom!GRATIS op in onze showroom!

Benieuwd naar deze ultrazachte 
regendruppels? Bekijk de video op 
badenplus.nl



De looptijd van deze folder is van 30 april tot en met 24 juni 2018. Alle prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de producten en zijn exclusief installatiewerkzaamheden, installatiematerialen en tegels (tenzij anders vermeld). Aanbiedingen uit de 
folder kunnen niet gecombineerd worden, ook niet met eerdere offertes of kortingsregelingen. Aanbiedingen uit de folder gelden niet voor projecten. Bij aankoop van een complete badkamer vanaf € 4.500,00 (excl. installatie en tegels) ontvangt u in de 
actieperiode tegels t.w.v. € 1.000,00 gratis. Bij aankoop van 3 Baden+ schoonmaakartikelen ontvangt u de laagst geprijsde gratis. Alle combinaties zijn hierin mogelijk. Bij aankoop van een doucheopstelling uit de IXMO-serie van Keuco ontvangt u 20% korting.
Bij aankoop van een Sealskin douchewand uit de serie Duka 1700 ontvangt u een volledige accessoireset van de Copenhagen serie t.w.v. € 135,00 gratis. U heeft de keuze uit de kleur beton (lichtgrijs of donkergrijs). Deze Copenhagen accessoireset bestaat 
uit een opbergbeker, toiletborstelhouder, tray, zeepdispenser en een zeepschaal. U kunt hierbij ook voor een andere samenstelling kiezen met dezelfde totaalwaarde. De aanbiedingen in deze folder zijn niet inwisselbaar voor een contant geldbedrag. Alle 
prijzen zijn gebaseerd op bruto adviesprijzen in euro’s, inclusief btw. Product- en prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. 

Exclusief bij Baden+

GRATIS TEGELS 
T.W.V. € 1.000,-

Bij aankoop van een 
complete badkamer vanaf € 4.500,-*

Tegels maken het verschil in 

uw nieuwe badkamer!

Zoek uw Baden+ winkel

Kom langs bij één 
van onze winkels. 

Laat u inspireren 
en krijg goed advies.


