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Je badkamer moet ruim en 
licht aanvoelen, maar je wilt 
er ook wat privacy. Shutters 
zijn een goede oplossing. Ze 
geven je badkamer dat heerlijke 
ontspannen wellnessgevoel en 
zorgen ook voor wat warmte bij 
koude meubels als het bad en 
de wastafel. Kies voor shutters 
die behandeld werden met lak 
of beits en dat de scharnieren 
roestwerend zijn. Of ga voor 
helemaal waterproof shutters van 
kunststof, zoals deze Aqualine 
shutters van JASNO.

Aqualine shutters vanaf € 480,- per m2,, verkrijgbaar in  
6 wit- en crèmekleuren (voor meer info kijk op jasno.nl).

Doei pottenkijkers!

Ventileren is een must in de badkamer om schimmel en vochtplekken te 
voorkomen. Zet na het douchen een raam open of schakel de mechanische 
ventilatie tijdens het douchen in op de hoogste stand. Laat de ventilatie na 
je douchebeurt minstens een half uur aan staan. Een deur open zetten heeft 
geen zin, want dan verspreid de vochtige lucht zich door de rest van je huis.

Weg met vocht!

Deze keramische douchevloer 

Subway Infinity voldoet aan 

de hoogste antislipklasse, is vlak, 

voegloos en daardoor eenvoudig 

schoon te houden. De vloer 

kan bedrukt worden met 

verschillende dessins. Villeroy & 

Boch Subway Infinity douchebak 

in dessin Star Flower (voor meer 

informatie kijk op villeroy-boch.nl).

Moois

in de kijker

Gaat er een lampje branden?
Een sfeervolle badkamer valt of staat met goede verlichting. Er zijn drie verschillende 
soorten verlichting: algemene verlichting, accent- en taakverlichting. Denk aan een lamp 
aan het plafond, led-strips in je inloopdouche en spiegelverlichting. In principe moet 
de verlichting en overige elektriciteit in de bad kamer op de aardlekschakelaar zijn 
aangesloten, maar niet alle oude huizen hebben zo’n schakelaar. In dat geval moet 
alle verlichting waterdicht, geaard en dubbel geïsoleerd zijn. Zwakstroom verlichting 
(12 of 24 Volt) is wel toegestaan, zolang de transformator (spanningsomvormer) maar 
buiten de bad kamer zit. Laat je goed adviseren door een sanitairspecialist, zodat er geen 
onveilige situaties ontstaan. Deze badkamerlamp Östanå kan naast de spiegel of boven de wastafel gemonteerd 

worden, met de lamp omhoog of omlaag gericht € 14,95 (ikea.nl).
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