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Colofon

Voor openingstijden van onze vestigingen zie www.bouwmaat.nl. Alle prijzen zijn  

exclusief BTW. Wijzigingen in prijs en model voorbehouden, evenals zet- en drukfouten. 

Voor alle aanbiedingen geldt op=op. Bouwmaat is FSC® gecertificeerd voor het verkopen 

van FSC® producten. Naast het vertrouwd contant en met pin betalen, is het nu ook  

mogelijk om in de vestiging te betalen met uw creditcard.
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INHOUDVoorwoord

Ziet u dit teken op een pagina in  

ons magazine? Dan hebben wij 

online meer informatie over dit 

onderwerp. Van video’s tot  

sfeer proeven; u vindt het op  

bouwmaat.nl/alles-sanitair.

Ziet u dit logo op een pagina in  

ons magazine? Dan hebben we  

op Bouwmaat.nl een korte, flitsende 

video van het product. Hierin  

tonen we de belangrijkste  

kenmerken van het artikel. 
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Een magazine vol inspiratie, handige producten,  
interviews en interessante oplossingen!  
Een greep uit het magazine:
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Beste lezer,

De komende jaren verandert er veel op het gebied 

van Sanitair & Installatie. Vernieuwende trends 

op het gebied van duurzaamheid, de opkomende 

vergrijzing en nieuwe wetgeving zorgen ervoor dat 

de installateur, de loodgieter en ook de allround 

vakman zich moeten blijven verdiepen in hun 

vakgebied. 

Met ALLES Sanitair informeren en inspireren  

we u op het gebied van Sanitair. Bouwmaat  

brengt u op de hoogte van de nieuwste  

ontwikkelingen, trends en ons vernieuwde  

assortiment. Ook geven we u een kijkje  

in de toekomst. Extra bijzonder aan  

deze editie van ALLES Sanitair: we  

bouwen een heuse badkamer in de studio  

om alle stappen van het installatie- 

proces perfect voor u in beeld  

te brengen!

Op bouwmaat.nl en  

allesvoorslimmerbouwen.nl kunt u  

terecht voor extra informatie in de  

vorm van inspiratie- en instructie- 

video’s. Dat is wat wij bedoelen met 

ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN. 

Veel lees- en kijkplezier!

Rob Klifman

Algemeen Directeur

INSTALLEREN  
VAN LEIDINGWERK

TOILET- 
OPLOSSINGEN:
ALLES VOOR VERSCHILLENDE SITUATIES

42
BOUWMAAT 
BOUWT
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4 ALLES SANITAIR

KIJKJE IN DE    
KEUKEN VAN...
REMEHA

Het werkterrein van de installateur verandert snel. Waar lange tijd  
alleen de kennis van een CV-ketel voldoende was, komt hier tegen-
woordig meer bij kijken. Het belang van training is dan ook groot. 
Ronny Bloemen is technisch instructeur bij Remeha  Hij verzorgt  
met zijn collega’s trainingen aan installateurs en monteurs in het  
trainingscentrum in Apeldoorn of op locatie. Welke ontwikkelingen 
ziet hij in het vakgebied en wat betekenen deze voor de installateur?
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5MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

Remeha startte in 1935 als fietsen-

winkel maar groeide uit tot één van 

de succesvolste hightech fabrikanten 

van verwarmingssystemen ter wereld. 

Het bedrijf levert slimme klimaat- en 

warmwateroplossingen voor de zake-

lijke en particuliere markt. Het hoofd-

kantoor is gevestigd in Apeldoorn. 

Hier worden in het trainingscentrum 

ook de meeste trainingen (75%) ver-

zorgd voor installateurs, hoewel ook 

op locatie wordt getraind (25%). Vorig 

jaar volgden ruim 4.500 cursisten een 

training bij Remeha. Het aanbod is 

breed: onder meer  trainingen over 

producten van Remeha, commerciële 

en installatietechnische trainingen zijn 

mogelijk.

Focus op verduurzamen

De vraag naar trainingen is ook dit 

jaar groot. Ronny: “ Het comfort 

van een warm bad of een heerlijk 

warm huis blijft belangrijk. Maar wat 

ook steeds belangrijker wordt, is 

verduurzaming. Wereldwijd zoeken 

de politiek, de wetenschap en het 

bedrijfsleven naar oplossingen voor 

duurzame energie.” 

Wat betekent dit volgens Ronny voor 

installateurs? “De installateur zal 

veel meer out-of-the-box moeten 

gaan denken. Waar hij een jaar of 

vijf geleden alleen maar focuste op 

de CV-ketel, zal hij nu steeds meer 

buiten die ketel om moeten gaan 

kijken. Hij moet zich afvragen of hij 

bijvoorbeeld een hybride pakket zal 

aanleveren of een installatie waterzij-

dig moet inregelen”, aldus Ronny. Hij 

ziet dit in de praktijk al wel gebeuren: 

“De vraag naar trainingen op het 

gebied van hybride neemt toe, net 

als de training waterzijdig inregelen 

van de installatie. Trainingen voor 

consumententoestellen lopen het 

hardst. Zo werd onze CV-ketel Tzerra 

(zowel de Plus CW3 en Plus CW4) 

door de Consumentenbond verko-

zen tot nummer één in de categorie 

“Beste uit de Test“ en zie je direct 

dat hierdoor de vraag naar trainingen 

toeneemt.”

2019: De erkende installateur

Verduurzaming is niet de enige 

ontwikkeling die voor installateurs 

belangrijk is. In 2019 wordt het name-

lijk bij wet verplicht dat installateurs 

officieel erkend zijn. Ronny: “De in-

stallateur moet dan zijn papieren heb-

ben om bepaalde werkzaamheden te 

verrichten. Het gaat om het installeren 

van een ketel, het onderhoud daaraan 

en het keuren van het toestel. De 

wetgeving is nu zo dat iedereen die 

bijvoorbeeld in de winter wat wil bij-

verdienen en een nummer bij de Ka-

mer van Koophandel heeft, een ketel 

kan kopen en mag installeren. Terwijl 

het toch belangrijk is als iemand met 

ervaring aan jouw product sleutelt 

en de ketel veilig en efficiënt werkt. 

Remeha is geaccrediteerd om de OK 

CV trainingen te geven en opvolgend 

het erkend examen af te nemen. Op 

deze manier bieden wij de installateur 

nu al ondersteuning voor een veilige 

installatie, onderhoud en energiezui-

nig stoken en zijn ze voorbereid op 

2019.” >
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SUPERIEUR IN 
PRIJS & KWALITEIT

20 JAAR GARANTIE

Veiligheid verzekerd met KIWA-ATA en GASTEC QA
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De training: OK CV Energie  

Service Specialist

Wat houdt een training bij Remeha 

precies in? Ronny vertelt over de 

OK CV training voor installateurs. 

“In twee dagen volgt de installateur 

deze training. De eerste dag bestaat 

uit veel theorie. Dag twee bevat 

een stukje communicatie. Hoe ga je 

met de klant om, hoe praat je met 

hem? Er zit ook een sleutelsessie 

bij. We praten over de ketelopbouw, 

technische aspecten. Daarna komt 

het praktijkexamen waarbij cursisten 

gaan sleutelen aan toestellen en ze 

voeren regulier onderhoud uit. 

Meer dan alleen een ketel verkopen

Wat moet een installateur de komen-

de jaren precies in huis hebben? Wat 

zijn de kernkwaliteiten die hij moet 

hebben? “2019 komt er aan. De in-

stallateur moet zijn producten eigen 

maken en de kennis in huis hebben. 

Dan kan het gebeuren dat, hoe gek 

dat ook klinkt, hij uiteindelijk weer 

de schoolbanken in moet”, zo vertelt 

Ronny. Een ketel kunnen verkopen en 

de technische kennis van een product 

hebben, is dus niet het enige. Steeds 

belangrijker wordt de communicatie 

met de eindgebruiker en het door- 

vragen naar wat die eindgebruiker 

echt nodig heeft. Hierdoor kan hij 

slimmer en zuiniger omgaan met 

energie. 

KIJKJE IN DE    
KEUKEN VAN...
REMEHA
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“2019 komt eraan, 
dan bij wet verplicht  
dat installateurs  
officieel erkend zijn” 
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OOK EEN SERVICETRAINING  

VAN REMEHA TZERRA PLUS  

VOLGEN? KIJK OP  

BOUWMAAT.NL/ALLES-SANITAIR
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Al bijna twintig jaar is de GROHE Eurosmart-serie dankzij zijn beproefde kwaliteit de logische keuze voor de vakman. In totaal 
zijn er uit deze serie, die talloze ontwerpen en functies telt, maar liefst 30 miljoen artikelen verkocht. Geen enkele andere 
serie kan daaraan tippen. Dankzij de duurzame GROHE SilkMove-technologie en de Duitse technische vakkundigheid wordt 
de Eurosmart-serie in allerlei projecten gebruikt, van badkamer en keuken tot zowel kleine als grote verbouwingen van 
commerciële ruimten. Eurosmart: sinds 1999 de logische keuze. grohe.nl

MET MAXIMALE PRESTATIES 
EUROSMART

Eurosmart_Ad_NL_210x260.indd   1 29.03.17   08:520782017 BOUW [ALLES_Sani P08_09].indd   1 11-05-17   15:49

Het grootste zwembad ter wereld ligt in het  
Chileense San Alfonso del Mar en bevat maar  
liefst 250 miljoen liter water. 

250.000.000 L

FEITEN & CIJFERS
SANITAIR

DE GEMIDDELDE 
LEEFTIJD VAN  
EEN NEDERLANDSE 
BADKAMER IS  

12.3 JAAR

 

8.5

DE GEMIDDELDE KOSTEN  
VAN HET ENERGIEVERBRUIK  
VAN EEN JACUZZI IN DE TUIN 
LIGGEN OP € 850.- PER JAAR 

Vloerverwarming  
kan 10% tot 15% aan 

stookkosten besparen ten 
opzichte van radiatoren.€850-

10-15%
2

JAAR

Een mens brengt 
gemiddeld 2 jaar van 

zijn leven door… 
op het toilet.

De oudste rioleringsbuis die ooit 
is gevonden, dateert van 4.000 
voor Christus. Hij was gemaakt van klei. 

DE OUDSTE

20%
van de consumenten  
die in het afgelopen  

jaar verhuisden, liet hun  
badkamer vervangen. 

Elk huishouden verbruikt dagelijks 
110 liter water. Hiervan gaat 80 liter 

door het doucheputje. 

110 L

 DE GEMIDDELDE  
DOUCHEBEURT VAN  
EEN NEDERLANDER  
DUURT 8,5 MINUUT

NEDERLAND  
BEVAT 120.000  

KILOMETER  
AAN RIOLERING 

Van het gemiddelde gasverbruik in huis 
wordt 75% veroorzaakt door de verwarming 
van het huis, 20% door het verwarmen van 
water in de woning en 5% door het koken.

9

Al bijna twintig jaar is de GROHE Eurosmart-serie dankzij zijn beproefde kwaliteit de logische keuze voor de vakman. In totaal 
zijn er uit deze serie, die talloze ontwerpen en functies telt, maar liefst 30 miljoen artikelen verkocht. Geen enkele andere 
serie kan daaraan tippen. Dankzij de duurzame GROHE SilkMove-technologie en de Duitse technische vakkundigheid wordt 
de Eurosmart-serie in allerlei projecten gebruikt, van badkamer en keuken tot zowel kleine als grote verbouwingen van 
commerciële ruimten. Eurosmart: sinds 1999 de logische keuze. grohe.nl

MET MAXIMALE PRESTATIES 
EUROSMART

Eurosmart_Ad_NL_210x260.indd   1 29.03.17   08:52 0782017 BOUW [ALLES_Sani P08_09].indd   2 11-05-17   15:49



10

GADGETS
Zortrax M200 3D-printer
Snel op locatie een koppeling of  

een pijpje printen? Het is dankzij de 

opkomst van de 3D-printer geen  

toekomstmuziek meer.  

De Zortrax M200 is een handzame ‘plug 

and play’ 3D-printer die regelmatig 

wordt genoemd als één van de beste  

3D-printers van 2017. Niet voor niks 

wordt hij op het beroemde 3dhubs.com 

gemiddeld beoordeeld met een 8.9. 
 
Adviesprijs 2.180,- | www.zortrax.com

Camtronics MiniFlex
Sommige verstoppingen zitten te ver 
om met het blote oog te kunnen zien. 
De MiniFlex is een flexibel rioolcame-
rasysteem dat speciaal is ontwikkeld 
voor het inspecteren van buizen en  
leidingen met kleinere diameters 
(32mm–100mm). Dit maakt hem  
ideaal voor smallere pijpleidingen  
in de badkamer, keuken en het toilet. 
 
Adviesprijs xxx,- | www.camtronics.nl

3D PRINT 
WAT U WILT

DE NIEUWSTE  
APPARATEN  
MAKEN HET WERK 
EENVOUDIGER EN 
OOK LEUKER!  

ALLES SANITAIR

Er zijn steeds meer handige apparaten beschikbaar die een 
badkamerklus eenvoudiger en leuker maken. Ze kunnen  

er ook voor zorgen dat een bezoek aan de badkamer een  
compleet andere belevenis wordt. Welke nieuwe gadgets 

heeft de hedendaagse vakman tot zijn beschikking? 

0782017 BOUW [ALLES_Sani P10_11].indd   1 11-05-17   15:52
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GADGETS

AquaSound ‘N-Joy Music 
Center’
Wil de klant zijn badkamer omtoveren 

tot de ultieme relaxruimte vol muziek? 

Het BadkamerRadio systeem ‘N-Joy 

Music Center’ van AquaSound tilt het 

wellnessgevoel naar een hoger niveau. 

Hart van het systeem is de waterdichte 

‘N-Joy’ controller. In de opbouwvariant 

wordt de controller gecombineerd  

met een waterbestendige Sound-Bar.  

De ‘N-Joy Music Center’ is sinds  

mei leverbaar.
 
Adviesprijs 410,- | www.aquasound.nl

Roost Smart Water Leak  
and Freeze Detector
Met deze detector biedt u de klant meer 

zekerheid. Hij is voorzien van een op Wifi 

aangesloten sensor die zaken als lekkage 

en bevriezing ziet nog voor het een groot 

probleem wordt. Dankzij de handige app, 

wordt de gebruiker via zijn telefoon  

gewaarschuwd als er in huis water of  

een te lage temperatuur wordt  

gedetecteerd. 

Adviesprijs 47,- | www.getroost.com

METEEN HET LEK
BOVEN WATER

Camtronics MiniFlex
Sommige verstoppingen zitten te ver 

om met het blote oog te kunnen zien. 

De MiniFlex is een flexibel rioolcame-

rasysteem dat speciaal is ontwikkeld 

voor het inspecteren van buizen en  

leidingen met kleinere diameters  

(32 mm-100 mm). Dit maakt hem  

ideaal voor smallere pijpleidingen  

in de badkamer, keuken en het toilet. 
 
Prijs op aanvraag | www.camtronics.nl
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12 ALLES SANITAIR

HET ADVIES VAN
AD LOURENSSEN 
ZINK VOOR HEMELWATERAFVOER

Ad begon zijn bedrijf vijftien jaar geleden samen met zijn vrouw. Inmiddels heeft hij elf 

mensen in dienst. De werkzaamheden die Lo-bouw uitvoert zijn divers, van badkamers, 

schilderwerk tot dakreparaties. Het in Leiderdorp gevestigde bedrijf wordt ook regelmatig 

ingeschakeld om de hemelwaterafvoer van een woning te vervangen. Dit gebeurde onlangs 

nog bij een woning in de vestigingsplaats. Ad vertelt: “De bewoners van het pand wilden 

hun huis verkopen en hebben daarom een bouwkundig rapport op laten maken.  

In de keuze voor hemelwaterafvoer zijn er verschillende opties.  
Elk materiaal heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Ad Lourenssen is 
eigenaar van klusbedrijf Lo-bouw. In zijn dagelijkse praktijk komt hij 
regelmatig een klus tegen waarbij de hemelwaterafvoer moet worden 
vervangen. Voor Ad is er geen discussie over mogelijk, zink is het te 
kiezen materiaal als het om hemelwaterafvoer gaat: “het is duurzaam 
en het heeft een fantastische uitstraling.” 

Naam:   Ad Lourenssen 

Bedrijf:  Klusbedrijf Lo-bouw

Plaats: Leiderdorp

0782017 BOUW [ALLES_Sani P12_13].indd   1 11-05-17   16:41

De uitkomst was vernietigend voor 

het houtwerk, schilderwerk, het dak 

en met name voor de hemelwater-

afvoer. Die hing er los bij en zorgde 

daardoor ook voor andere problemen, 

zoals vochtige en grijs uitgeslagen 

muren.”

Sterke uitstraling en lang mooi 

Lo-bouw maakte het dak, verzorgde 

het hout- en schilderwerk en maakte 

de afvoer van het regenwater in orde. 

“De goot is gesoldeerd, er zijn nieuwe 

vergaarbakken geplaatst en de 

voor- en achterzijde zijn voorzien van 

nieuwe verticale hemelwaterafvoer.” 

Ad legt uit dat voor de vergaarbakken 

en de hemelwaterafvoer is gekozen 

voor zink. “Dit is uiteraard in overleg 

met de bewoners gebeurd. Ik moet 

wel zeggen dat ik eigenlijk altijd zink 

adviseer. Ik vind het gewoon veel 

mooier dan bijvoorbeeld PVC. Het 

heeft een luxere uitstraling die goed 

aansluit bij het uiterlijk van oudere 

woningen. Daarnaast heeft zink een 

lange levensduur. Bovendien is het 

een natuurlijk materiaal en daardoor 

milieuvriendelijk. Om die redenen  

adviseer ik ook zink.”

Klanten komen op zink uit 

Ad geeft aan dat niet alleen hij maar 

ook veel particulieren een voorkeur 

hebben voor zink. “Het verschilt  

uiteraard per klant. Voor sommige 

klanten telt alleen de prijs. Er zijn 

echter ook mensen waarbij het in 

eerste instantie om de kwaliteit en de 

uitstraling gaat. Zij zijn meestal erg 

begaan bij een verbouwing, weten 

tot in detail wat ze willen en komen 

dan vaak zelf al bij zink uit voor de 

hemelwaterafvoer.”

Rheinzink als vast merk

Ad gebruikt al sinds het bestaan  

van zijn bedrijf hetzelfde merk  

hemelwaterafvoerproducten. “Ik kies 

altijd voor Rheinzink. Dit is een grote 

leverancier van producten van titaan-

zink. Het is goed materiaal dat prettig 

werkt. We kwamen jaren geleden uit 

bij Rheinzink en het is altijd Rheinzink 

gebleven.” Ad koopt zijn materiaal 

bij Bouwmaat XL in Leiden. Hier is hij 

een graag geziene gast. “Het fijne is 

dat Bouwmaat alles onder één dak 

heeft. Je haalt er je hemelwaterafvoer, 

je waterleiding, je wandcontact- 

dozen, etc. Dat scheelt ons ontzet-

tend veel tijd. Ze zijn ook erg flexibel. 

Bovendien ken ik de Vestigingsma-

nager al jaren. Mocht er een keer een 

probleem zijn, dan bel ik hem en weet 

ik zeker dat het wordt opgelost. Die 

persoonlijke benadering is erg fijn.”

Jarenlange zekerheid 

Heeft Ad ten slotte advies voor 

andere vakmannen op het gebied van 

zinken hemelwaterafvoer? “Ja, stel 

het voor aan je klanten. Wie met PVC 

kan werken, kan dit ook met zink. 

Hiermee kun je klanten zoveel meer-

waarde bieden op het gebied van 

kwaliteit. Het belang van een goede 

hemelwaterafvoer wordt vaak 

onderschat. Het heeft geen prioriteit 

bij klanten en zit soms maanden 

niet goed. Dit zorgt uiteindelijk voor 

wateroverlast. Met een zinken  

hemelwaterafvoer kan de klant  

echter jaren vooruit.” 

13MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

HEMELWATERAFVOER,  

DE VOORDELEN  

VAN ZINK: 

- Sterk en robuust 

- Zeer lange levensduur

- Klassieke uitstraling 

-  Natuurlijk materiaal,  

100% recyclebaar 

- Makkelijk te repareren

- Onderhoudsvrij 

“We kwamen jaren geleden uit bij Rheinzink  
en het is altijd Rheinzink gebleven.”
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14 ALLES SANITAIR

DE KLANT HUISWERK  

MEEGEVEN

Hoe pakt Peter het offertetraject aan? 

“Ik geef klanten huiswerk. Meestal 

ga ik naar de klant toe en praat met 

ze, vraag naar hun redenen, nog 

voordat ik iets van de mogelijke klus 

heb gezien. Ik kijk ook rond en vraag 

naar de gezinssamenstelling en hoe 

lang men hier nog wil blijven wonen. 

Dan ga ik zelf een planning maken en 

geef ik mijn visie, maar ik vraag ook 

aan de klant of zij hun wensen willen 

opschrijven, hoe zij de klus zien. Dat 

spreken we door en daarna vertel ik 

mijn ideeën over zaken als het  

materiaalgebruik en de inrichting”,  

zo vertelt hij.

Peter maakt duidelijk dat meedenken 

met de klant erg belangrijk is. “Heeft 

het gezin jonge kinderen? Dan is een 

inloopdouche erg handig. Een oude 

vrouw van 80 heeft geen behoefte 

aan een ligbad met een hoge instap. 

Rekening houden met de gezinssitu-

atie doe ik altijd, we vragen er speci-

fiek naar. Dat wordt erg gewaardeerd. 

Mensen vragen nooit alleen een prijs. 

Ze weten tegenwoordig vaak niet wat 

er te krijgen is.” 

OPDRACHTEN DANKZIJ  

KLUSWEBSITE.NL 

Online zichtbaar zijn is voor de mo-

derne vakman erg belangrijk. Dankzij 

vele positieve beoordelingen op zijn 

profiel op Kluswebsite.nl krijgt Peter 

veel aanvragen voor werk binnen. Hij 

scoort hier gemiddeld een 9,3.  

“Een medewerker van Bouwmaat 

wees me op Kluswebsite.nl. Toen zei 

ik gekscherend: “ik sta zo bovenaan. 

En kijk wat er gebeurt, we scoren 

hoog! Mensen lezen die beoordelin-

gen en geven aan dat ze me om die 

reden hebben gevraagd. Als ik voor 

het eerst bij mensen kom, maak ik ze  

er attent op.”

ONDERHOUDSADVIES

Naast het uitvoeren van de klus geeft 

Peter ook altijd advies aan de klant. 

“Bijvoorbeeld om schimmel in de 

badkamer tegen te gaan. Ik adviseer 

wel eens om mechanische ventilatie 

te installeren. In oude huizen kom je 

vaak tegen dat de ventilatie slecht 

is.” Het materiaal voor sanitairklussen 

haalt Peter bij Bouwmaat. “99,9% 

van mijn materiaal haal ik daar. Ik ben 

heel tevreden, heb zelfs een groot 

zeil boven mijn poort hangen dat we 

partner in bouwmaterialen zijn.” 

GOED VOORBEREID TE WERK 

GAAN

Een vakman is in de optiek van Peter 

meer dan alleen iemand die even 

een klus uitvoert. “Ik zie te vaak dat 

iemand werk aanpakt en vervolgens 

denkt van zo, klaar. Zo werkt het niet. 

Er zijn honderden klussers, loodgie-

ters, die zullen allemaal best goed 

zijn. Maar probeer als professional 

meer te zijn dan alleen een monteur. 

Wees niet bang om een keer voor 

niks te rijden naar klanten. Denk met 

de klant mee want dan komen ze de 

volgende keer bij je terug. 

Peter werkt al 12 jaar als zelfstandige en heeft 

drie medewerkers in dienst. Klussen op het 

gebied van sanitair komt hij in allerlei varian-

ten tegen. “Van een verstopping verhelpen 

tot een leiding omleggen of een complete 

badkamerinstallatie, we doen het allemaal.” 

Klanten melden zich bij Peter, nadat ze hem via 

mond-tot-mondreclame of via zijn profiel op 

Kluswebsite.nl hebben gevonden. 

ADVIES 
GEEF UW 

KLANT HUIS-
WERK MEE

Het uitvoeren van een klus is één ding, maar hoe haalt u 
die eigenlijk binnen? Er gaat een belangrijk traject vooraf 
aan het moment dat u goedkeuring krijgt op een offerte. 
Het goed adviseren van klanten over een probleem waar 
zij mee zitten, is erg belangrijk. Op het gebied van sanitair 
geldt dit zeker, omdat de klant vaak niet goed weet welke 
oplossingen mogelijk zijn. Bouwmaat sprak hierover  
met Peter Coenen, die met zijn gelijknamige allround  
klusbedrijf uit het Limburgse Voerendaal veel ervaring 
heeft op dit gebied. 

OP KLUSWEBSITE.NL  
PLAATST DE KLANT DE KLUS 

OP ALLESVOORSLIMMERBOUWEN.NL 
PLAATST DE VAKMAN ZIJN PROFIEL EN 
REAGEERT HIJ OP KLUSSEN  
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DE BOUWAFVALZAK  

Lever uw afval in bij uw  

Bouwmaat-vestiging  

Naast de standaard puinzak, heeft 

Bouwmaat ook de oranje bouwaf- 

valzak. Hiermee combineert u een 

bezoek aan uw vestiging gelijk met  

het afvoeren van uw afval. Dankzij  

de Bouwmaat Bouwafvalzak is een  

bezoek aan de milieustraat verleden 

tijd. Vul de puinzak met afval tijdens  

de klus en lever deze gevuld weer in  

bij Bouwmaat! Tijdens het kopen van  

de zak is al betaald voor de afvalverwij-

dering, dus u bespaart tijd en geld. 

De Bouwafzak (35 liter) kan 

gevuld worden met: 

•  Hout

•  Metaal

•  Plastic

•  Isolatiemateriaal

• Steen en ander bouwafval

Koop de zak online of in de vestiging. 

Kijk voor meer voorwaarden op  

www.bouwmaat.nl/bouwafvalzak.

DE BIG BAG OPHAALSERVICE 

Past uw sloopafval niet in een puinzak  

en is een container te groot? Zorg dan 

dat u altijd een lege Big Bag, ongeacht 

het merk, in de bus heeft liggen. Vul de 

Big Bag met afval en bel vervolgens 

met 088 - 472 15 250 of ga naar de site. 

Geef het ophaaladres door en Bouw-

maat zorgt ervoor dat de Big Bag binnen 

enkele dagen opgehaald wordt. 

Kijk voor meer informatie over  

de voorwaarden van de Big Bag  

service en de Afvalcontainer op 

www.bouwmaat-afval.nl. 

BOUWMAAT AFVALCONTAINER- 

SERVICE

Voor grote hoeveelheden afval biedt 

Bouwmaat de Afvalcontainerservice aan. 

Een ideale oplossing wanneer u snel  

door wilt met de klus maar tegelijkertijd 

veel afval moet afvoeren. 

Samen met bouwmaat-afval.nl heeft 

Bouwmaat een service beschikbaar  

die u in staat stelt om altijd een  

container beschikbaar te hebben. 

Bouwmaat Afvalcontainerservice  

biedt de volgende voordelen:

• 24/7 te bestellen.

•  Ruime levertijden. Levering op  

de volgende werkdag is meestal  

mogelijk!

• Afvalcontainers voor elk type afval.

•  Professionele partner, zekerheid  

van levering en ophalen.

•  Veilig en makkelijk betalen.  

Eén factuur per maand achteraf.

• Zeer scherpe totaalprijs 

AFVOEREN
VAN BOUWAFVAL

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

Slimme services voor het afvoeren van bouwafval. Wanneer u als 
vakman aan een klus begint, ontstaat hierbij vrijwel altijd afval. Het 
is van belang dat dit goed en snel wordt verwijderd. De aanwezig-
heid van bouwafval kan zorgen voor onveilige situaties tijdens het 
werken. Daarnaast geeft afval overlast voor de klant. Met de slimme 
services van Bouwmaat kunt het bouwafval, klein of groot, snel en 
efficiënt (laten) afvoeren. 

Altijd een oplossing  
voor uw afval! 

UNIEK BIJ 
BOUWMAAT 
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• 100% zuurstofdicht

• Volledig corrosiebestendig

• Licht als een kunststofbuis

• Snel en veilig aan te sluiten, ook op radiatoren

• Ziet er esthetisch mooi uit

•  Eenvoudig te buigen: ook bij lage temperaturen behoudt het  

materiaal zijn gebogen vorm

• Grote bestendigheid tegen druk en temperatuur

• Geluiddempend zoals een kunststofbuis

• Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt, zoals metaal

Voor de watertoevoer in een badkamer is de verbindingstechniek  
een belangrijk onderdeel. De leidingen en koppelingen worden achter 
wanden en tegels geïnstalleerd en moeten daarom duurzaam, veilig en 
betrouwbaar zijn. Naast de bekende koperen leidingen en koppelingen 
wordt ook veel gebruik gemaakt van de meerlagenbuis (MLC) en  
perskoppelingen. De MLC bestaat uit een overlangs naadloos  
gelaste aluminium leiding met een binnen- en buitenlaag van hoge 
temperatuur bestendig polyethyleen. De lagen worden met elkaar  
verbonden via een tussenliggende hechtmiddellaag. In een MLC 
komen de voordelen van kunststof en metalen leidingen samen:

INSTALLEREN  
VAN LEIDINGWERK   
MET DE MEERLAGENBUIS  
EN PERSKOPPELINGEN

bouwmaat.nl/alles-sanitair
BEKIJK de video

16 ALLES SANITAIR

0782017 BOUW [ALLES_Sani P16_17].indd   1 11-05-17   15:56

17MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

STAP 3STAP 1
MONTAGE 
VAN UPONOR 
PERSFITTING

AFKORTEN  
MEERLAGENBUIS:

Bekijk visueel of de leiding op de juiste wijze in de  
koppeling is geschoven. Dit is te zien doordat het 
venster geheel door de leiding is bedekt. Gebruik voor 
het persen van de koppeling op de leiding een hand- 
perstang of elektrische perstang. Zoals elke koppeling  
van 14 t/m 32 mm diameter een aparte kleur heeft,  
hebben de benodigde persbekken ook hun eigen kleur.  
Pers vervolgens de koppeling op de leiding.

Gebruik voor het op maat knippen van leidingen  
tussen de 14 – 75 mm diameter een speciale kniptang.  

Het is belangrijk om de leiding door middel van een  
draaiende beweging, recht af te knippen.

STAP 4
STAP 2

EINDCONTROLE

BUIGEN VAN DE 
MEERLAGENBUIS

Controleer of de aanslagringen los zitten en verwijder  
deze. Indien dit het geval is, is de verbinding veilig geperst.  
Doordat de aanslagring verwijderd is, is dit op korte 
afstand direct te zien.

De leiding kan met de hand, samen met een buigveer, 
worden gebogen. Houd hierbij rekening dat de juiste 

radius wordt gekozen bij de desbetreffende buisdiameter. 
De leiding kan ook met een pijpenbuiger worden gebogen. 

Verhit de meerlagenbuis niet. Let bij installatie op dat de 
dat de leiding door warmte kan uitzetten.

Tijdbesparende methode
Duurzame en veilige verbindingen met de MLC zijn 
snel met perskoppelingen te realiseren. Hierdoor 
hoeft er niet meer gelast of gesoldeerd te worden. 
In het Bouwmaat-assortiment zijn perskoppelingen 
van diverse leveranciers beschikbaar, we zoomen in 
op de gepatenteerde perskoppelingen van Uponor. 
Deze koppelingen zijn voorzien van een kleurcode-
ringssysteem. De gekleurde aanslagring vertegen-
woordigt de diameter van de 

koppeling en maakt daardoor de keuze tijdens de 
aankoop eenvoudiger. Bijkomend voordeel is dat 
wanneer deze op de MLC buis wordt geperst, de 
aanslagring loslaat waardoor gecontroleerd kan 
worden of de verbinding gelukt is. Daarnaast hoeft 
de leiding niet ontbraamd te worden. Alles bij elkaar 
leidt deze methode tot 30% tijdwinst ten opzichte 
van traditionele systemen.

INSTALLEREN VAN UPONOR PERSKOPPELING
Om een snelle en veilige persverbinding te realiseren zijn een aantal handelingen nodig. Volg de  
onderstaande stappen om het persproces perfect te laten verlopentot 30% tijdwinst ten opzichte  
van traditionele systemen.
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De klant moet betalen dus, het  
moet allemaal ook betaalbaar zijn
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Naam:   Dimitri Zainoutdinov

Standplaats:   Dordrecht

Bedrijf:  Latbouw B.V

MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

Dimitri Zainoutdinov werkt voor  
Latbouw B.V. in Dordrecht, een  
bedrijf dat veel renovatieklussen  
uitvoert. Voor badkamerklussen 
wordt vaak gebruik gemaakt van  
producten van Henco. Waarom  
juist dit merk en wat zijn volgens 
Dimitri de voordelen van Henco?

DE FAVORIET
VAN… DIMITRI ZAINOUTDINOV

Op het gebied van sanitair pakt 

Latbouw nagenoeg alle klussen aan. 

Dimitri: “Meestal renoveren wij com-

plete badkamers. Van het sloopwerk, 

het aanleggen van leidingen, nieuwe 

vloeren, tegelwerk, plafonds, riole-

ring, ventilatiesystemen, de montage 

van het sanitair en afkitten. We wer-

ken voornamelijk voor particulieren.” 

Betrouwbaar en betaalbaar

Dimitri en zijn collega’s maken al  

jaren gebruik van Henco wanneer  

zij koppelingen of leidingen nodig 

hebben. “Al langer dan zes jaar. 

Daarvoor gebruikten we een ander 

merk. De prijs daarvan was toen best 

hoog. We hebben toen de keuze 

gemaakt om met Henco verder te 

gaan. De kwaliteit hiervan is méér 

dan goed, het merk is toegankelijk 

en de prijs is ook vriendelijk.” Ook 

het gereedschap dat wordt gebruikt 

om koppelingen of leidingen mee te 

monteren, is van Henco. “We hebben 

persmachines van dat merk en ook 

enkele andere, maar die zijn niet  

speciaal voor Henco gemaakt. Tech-

nisch gezien kunnen we hiermee ook  

andere merken persen, maar wij 

werken echt alleen maar met Henco.”

De keuze voor Henco heeft Dimitri 

geen spijt opgeleverd. “Als wij een 

badkamerklus hebben, dan moet  

ik zeker weten dat ik de kwaliteit 

kan vertrouwen. Het moet tien jaar 

meegaan en niet beginnen te lekken 

of scheuren. Met de badkamers die 

we tot nu toe hebben gedaan, zijn 

nog nooit problemen geweest,  

zelfs niet na die periode. 
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Naam:   Rolf Fennis

Standplaats:   Hilversum

Bedrijf:  Bouw- en Aannemersbedrijf Fennis

Rolf Fennis is eigenaar van Bouw- en 
Aannemersbedrijf Fennis uit Hilversum, 
dat al ruim 50 jaar bestaat. Tijdens 
werkzaamheden die Rolf op het gebied 
van sanitair verricht, werkt hij graag 
met producten van Viega. Waar komt 
zijn voorkeur voor dit merk vandaan en 
welke eigenschappen van Viega zijn 
voor hem zo belangrijk?

20 ALLES SANITAIR

DE FAVORIET
VAN… ROLF FENNIS

Hoewel Rolf allerlei klussen in en om 

de woning aanpakt, is hij geleidelijk 

aan in het gebied van installatietech-

niek terecht gekomen. Rolf: “Vroeger 

werkte ik veel met onderaannemers, 

dat ging ook prima. Maar soms 

moet je toch wachten op de één, 

of denkt een ander niet aan wat er 

daarna moet gebeuren. Na zoveel 

jaar ben ik zelf leidingen gaan leggen. 

Vervolgens leg je een afvoer neer 

en langzamerhand neem je het hele 

installatiepakket onder handen en 

daarna ook het sanitair.”

Degelijk als een Rolls Royce 

Rolf werkt al vele jaren met produc-

ten van Viega: “Dat is in de loop  

der tijd zo gegroeid. Je werkt met 

dit merk, hebt er vertrouwen in en 

weet dat het goed is. Het heeft zich 

bewezen en gaat niet stuk. Viega 

heeft veel van messing, dat materiaal 

is zo degelijk. Het is ook makkelijk 

om er andere producten op aan te 

sluiten. Je kan het gebruiken voor zo-

wel warm als koud water en gas. Op 

een gegeven moment weet je dat dit 

het merk is waar je mee wilt werken. 

Ik heb het gevoel dat Viega de Rolls 

Royce onder de merken is. Het is niet 

het goedkoopste merk maar wel erg 

degelijk en betrouwbaar. Je kan bij 

wijze van spreken op hun leidingen 

gaan staan zonder dat het schade 

aanbrengt.”

Het goede gevoel

Ondanks zijn voorkeur voor Viega, 

zweert Rolf andere merken niet af.  

“Ik heb ook een tangenset van 

Uponor. Er zijn in de praktijk een 

aantal grote merken en die kom je 

wel eens keer tegen. Dan is het han-

dig als je er mee kan werken. Alleen 

het gevoel wat je hebt met een merk 

geeft toch vaak de doorslag voor je 

eigen keuze”.  
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Het gevoel wat je hebt met een merk geeft 
toch vaak de doorslag voor je eigen keuze
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wedi bouwplaat
Bij renovaties en in nieuwbouwprojecten start de opbouw van een badkamer vaak  

vanuit een casco situatie. De ruimte kan zo op basis van de klantwens worden gecreëerd. 

Men kiest tegenwoordig vaak voor een inloopdouche. Deze oplossing heeft de nodige 

voordelen: de grootte kan men zelf bepalen, er hoeft geen fysieke drempel in en is 

eenvoudig schoon te houden. De inloopdouche kan één geheel vormen met het  

ontwerp van de badkamer.

Met behulp van wedi bouwplaatsystemen kan iedere gewenste inloopdouche eenvoudig 

worden opgebouwd. De wedi bouwplaat heeft een blauwe kern van (H)CFK-vrij polystyreen 

hardschuim en is 100% waterdicht. Daarom is deze zeer geschikt voor het snel en strak 

plaatsen van wanden, vloeren en inloop douchewand. Het is een ideale ondergrond voor 

alle soorten tegels en pleisterwerk. De bouwplaat kan op bijna iedere ondergrond worden 

aangebracht, is waterdicht, warmte-isolerend, veelzijdig toepasbaar, licht en stabiel. Ook 

kan hij op het gewenste formaat en in vele vormen worden gesneden of gezaagd zonder 

dat daarbij de functie en garantie verloren gaan.

Daarnaast scheelt het plaatsen van bijvoorbeeld een douchewand met wedi bouwplaten 

veel tijd en geld. Door de kortere verwerkingstijd maakt het gebruik van deze plaat  

het mogelijk om meer klussen aan te nemen. Ook levert dit lagere kosten op, wat  

het interessant voor de eindklant maakt. De tabel hieronder toont deze voordelen:

Naast de bouwplaat heeft wedi een grote diversiteit aan oplossingen. Zo heeft Bouwmaat 

ook het I-Board in het assortiment. Dit is een kant-en-klare montageset voor de bekleding 

van een inbouwreservoir. Met een breedte van 120 cm kan deze plaat eenvoudig worden  

aangepast. Ondanks het geringe gewicht is het I-Board extreem stabiel en belastbaar.

PLAATMATERIAAL  
VOOR DE NATTE CEL VAN WEDI

22

bouwmaat.nl/alles-sanitair
Bekijk de video

ALLES SANITAIR

Productiviteit Kosten

Uurtarief: € 30,- Uren Euro

Traditioneel 44,0 1320,-

wedi bouwplaat 8,5 255,-

bron uren: wedi

Wand: 2500 x 900 mm Verwerking (minuten) Droging (dagen)

Traditioneel
wedi  

bouwplaat
Traditioneel

wedi  
bouwplaat

Steen / cellenbeton 150

30

1

1

Lijm

Weefsel 60 3

Wapeningsmortel

Muuranker 10 -

Afdichting 20 1

Totaal 240 30 5 1

Totaal - uren 4,0 0,5 40 8
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De wedi bouwplaat is eenvoudig te verwerken 
Volg hieronder het stappenplan voor het snel en waterdicht maken van een  

inloopdouche inclusief de slechts 65 mm dunne Fundo Plano douchevloer.  

Deze heeft een fabrieksmatige geïntegreerde afvoer en afschot en is 

100% waterdicht. Een zeer belangrijk element bij het tot stand komen van de 

inloopdouche is het gebruik van de wedi 610 lijm en afdichtmiddel. Deze 

zorgt voor de waterdichte naden tussen de wedi bouwplaten en om deze 

onderling te verlijmen. Omdat verdere waterdichting niet vereist is, heeft 

u minder installatietijd nodig. Er hoeft bijvoorbeeld geen kimband geplaatst 

te worden.

MAAK EEN   
BADKAMER
MET WEDI BOUWPLAAT

23MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Bij verwerking op een ondergrond van gasbeton, breng allereerst met een 

lijmspaan tegellijm aan. Plaats vervolgens de wedi bouwplaat.

Voorzie de aansluitkanten van de wedi bouwplaat met een kitpistool van wedi 

610. Dit is zeer belangrijk want dit zorgt voor de waterdichte naden tussen de 

platen. Plaats de plaat op de ingelijmde wand strak tegen de andere wedi 

bouwplaat. Vul de naad aan de voorzijde verder af met wedi 610 en strijk de 

naad af. Plaats vervolgens de overige bouwplaten op dezelfde wijze.

Vervolgens wordt allereerst de wedi Fundo Plano geplaatst. Smeer de onderzijde 

inclusief het sifongedeelte, met tegellijm in. Breng wedi 610 op wedi bouwplaat 

zijwanden en blauwe aansluitkanten van de Fundo aan. Plaats de Fundo Plano, 

sluit de afvoer aan en vul op met vloermortel en kit hierna de aansluitranden af 

met wedi 610.

De inloopdouchewand bestaat uit één enkele wedi bouwplaat XL 50 mm. Breng 

wederom de wedi 610 op de aansluitkanten van de wedi XL aan. Doe hetzelfde 

op de aansluitkant van de wedi Fundo Plano. Plaats vervolgens de wand en stel 

deze waterpas. Voorzie tenslotte de overige horizontale en verticale aansluit- 

naden in de inloopdouche van wedi 610 en strijk deze af. 

De inloopdouche is nu gereed  

om betegeld te worden.

1

2

3

4
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Met het Pexfit Fosta-assortiment en de Viega Pressgun kunnen drinkwater-,  

verwarmings- en gasleidingen snel en veilig worden geïnstalleerd. 

In enkele seconden worden de fittingen geperst. De met de Pexfit-systeem-

persmachines en handperstangen uitgevoerde persingen garanderen perfecte 

verbindingen. Omdat niet wordt gesoldeerd of gelast, is brandgevaar uitgesloten 

en wordt schoon werk geleverd. Een groot voordeel, vooral bij renovaties. 

Viega Pexfit: Efficiënt, flexibel, snel en  
betrouwbaar toe te passen in elke installatie

Viega Pexfit Fosta is een kunststofleiding systeem voor 
water, verwarming en gas toepassingen. Pexfit Fosta-buizen 
zijn zo flexibel als u het wenst en zijn zo betrouwbaar als u 
het verwacht. In combinatie met de beproefde Viega bronzen 
fittingen zijn ze voor vrijwel alle installaties in huis geschikt. 

Viega Pexfit 
Even flexibel als uw ideeën

viega.nl
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EET SMAKELIJK...

LEKKER 
MOPPIE...

Een huisarts heeft lekkage  

in zijn kelder. Hoewel het 

weekend is, belt hij de  

loodgieter en vraagt of hij 

direct wil komen.

De loodgieter arriveert en 

de huisarts neemt hem mee 

naar de kelder, die behoorlijk 

ondergelopen is.

De loodgieter neemt het geval 

in ogenschouw, en vraagt: 

Heeft u misschien een  

paracetamolletje voor mij?

De huisarts is verbaasd, maar 

gaat het gevraagde pilletje 

halen. Teruggekomen in de 

kelder neemt de loodgieter 

het paracetamolletje aan en 

gooit het in de plas water.

Zo, zegt de loodgieter. Ik ben 

er weer vandoor, maar als het 

maandag niet over is moet je 

me bellen.

U moet er even voor reizen, maar in  

China kunt u terecht in hét restaurant  

voor de specialist in sanitair. U dineert  

op een toiletpot met een wc-rol als  

servet. Kussentjes in de vorm van een  

drol. Aan ieder detail is gedacht. 

Tot aan het diner toe.  

Wat denkt u van lekkernijen als  

bruin, krullende slierten zacht ijs? 

Mmmm… Eet smakelijk?!

HÉT RESTAURANT VOOR DE SANITAIR SPECIALIST!

UW MOBIEL 
IN HET  
TOILET  
GEVALLEN? 

Haal uw mobiel uit het toilet

Schakel uw telefoon uit en verwijder uw simkaart 

 Dep de simkaart en de batterij droog met  

een zachte doek

Dep de binnenkant van de telefoon droog 

Ga uw mobiel NIET drogen met een föhn 

Laat de telefoon zo lang mogelijk uit 

 Gebruik eventueel een stofzuiger om  

vloeistof uit de mobiel te zuigen

Leg de telefoon in een zak of schaal met  

ongekookte droge rijst  

 Leg de batterij en simkaart op een  

absorberende doek om te drogen

Laat dit op zijn minst 72 uur drogen  

voordat u uw mobiel test.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BIJZONDERE 
TOILETTEN
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De tijd dat in de badkamer de doucheput slechts een onopvallend  
onderdeel was, is voorbij. Douchen is een complete beleving  
geworden, onderdeel van een moderne levensstijl. Alle onderdelen  
van de badkamer zijn tegenwoordig af te stemmen op de wensen  
die consumenten hebben. Moderne ‘drains’ zijn er dan ook in alle  
soorten en maten.  
 
Drains en doucheputten in alle soorten en maten
Drains (douchegoten) kunnen op verschillende plaatsen in een inloopdouche worden 

gemonteerd. Dit kan zijn tegen de achterwand van de douche aan, maar ook in het midden 

van de douchevloer, in een hoek of zelfs in de muur. Er bestaan ook kant-en-klare douche-

vloeren van bijvoorbeeld wedi waarin een drain al is ingebouwd. Drains zijn in verschillende 

breedten (over de breedte van de gehele badkamervloer of een gedeelte daarvan) en  

vormen (rechthoekig, vierkant) verkrijgbaar. Doucheputten zijn daarnaast in hoogte  

verstelbaar, waardoor u niet te maken krijgt met een hoge inbouwdiepte.

Waar bij drains vaak gedacht wordt aan moderne badkamers in nieuwbouwhuizen,  

hoeft dit lang niet altijd het geval te zijn. Ook bij renovatie van de badkamer is het goed 

mogelijk om de (inloop)douche te voorzien van een drain. Hoewel het lijkt alsof drains,  

met hun soms smalle sleuven, weinig water kunnen verwerken, is het tegendeel waar.  

De afvoercapaciteit doet niet onder voor die van standaard doucheputten en is vaak  

zelfs nog hoger. 

STIJLVOL WATER 
AFVOEREN  
IN DE BADKAMER

26
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INSTALLEER  
DE BOUWMAAT 
DOUCHEDRAIN

27MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4 STAP 5

Plak voordat er gestart wordt, het sifongedeelte af. Dit voorkomt dat er  

cementresten in de sifon terecht komen. Schuur voor een betere hechting  

met de ondervloer de onderzijde van de douchedrain op. Ontvet de  

geschuurde vlakken. Plaats de douche-drain op de vloer en stel deze  

waterpas af. Vergeet niet om de drain met een kabel te aarden.

Stort de zandcementen dekvloer. Hiervoor kan het kant-en-klare zandcement  

uit de silo bij de Bouwmaat-vestiging worden gebruikt.  

Zorg ervoor dat u het zandcement binnen twee uur na aankoop verwerkt. 

Egaliseer de dekvloer en creëer een afschot in de vloer zodat het water naar  

de drain kan stromen.

Nadat de vloer is uitgehard, moet het deel rond de drain waterdicht worden  

gemaakt. Hiervoor is een membraam bijgeleverd. Meet het gedeelte waarin  

het rooster komt op en snij dit vervolgens uit. Schuur de flens op en breng de  

lijm op de flens en rondom op de vloer aan. Gebruik hiervoor Griffon Polymax. 

Breng het membraam aan en laat de lijm 24 uur uitharden.

Voorzie de voeg rondom de drain van  

waterdichte Hercuseal Siliconen Building  

& Sanitary 210 kit. 

1

2

3
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Nooit meer zelf vloermortel mengen dankzij de nieuwe  
service van Bouwmaat. Steeds meer Bouwmaat-vestigingen 
hebben een grote blauwe silo buiten staan. Deze is gevuld 
met gebruiksklare vloermortel. 

KANT-EN  
KLARE  
VLOERMORTEL 
SLIMME SERVICES  

Gemak staat voorop bij de kant-en-klare vloermortel. De zakken worden ‘vers’ 

getapt uit de silo en zijn direct klaar voor gebruik. Door de vertrager in de  

mortel heeft u ruim de tijd voordat de mortel uithardt. De Bouwmaat-mede- 

werker staat klaar om u te assisteren bij het gebruik van de silo. Zelf vloermor-

tel mengen is hiermee niet meer nodig. Dit levert u niet alleen tijdwinst op,  

maar bespaart u ook schoonmaakwerk tijdens de klus. En u werkt met  

minder stof. Gezonder voor u en prettig voor uw klant.  

De kwaliteit van deze mortel is uiteraard gelijk aan de standaard mortel uit 

zakken zoals u dat van Bouwmaat gewend bent. De vloermortel neemt u mee 

in een geweven Bouwmaat-zak. Naderhand kunt u hem gebruiken als puinzak. 

Iedere zak wordt gevuld met 25 kg vloermortel.

De zakken worden gevuld terwijl u wacht. Wanneer u van te voren al doorgeeft 

wat u nodig heeft, hoeft u helemaal niet te wachten en staat uw bestelling klaar. 

Uw aanhangwagen blijft schoon, u hoeft ook niet over te scheppen.

ALLE VOORDELEN VAN DE BOUWMAAT SILO OP EEN RIJ: 

• Gemak: kant-en-klare vloermortel, zo klaar en mee te nemen in uw bus 

• Tijdswinst, u hoeft niet meer zelf te mengen op uw klus

• Zeer handig bij de klus waar weinig ruimte is om uw product aan te maken 

•  Stofvrij werken

• Minder afval. De geweven zak is als puinzak te hergebruiken

• Minder tilwerk

• Gratis Klaarzetservice 

Informeer bij uw vestiging of  

hier al een silo aanwezig is of 

kijk op www.bouwmaat.nl.  

bouwmaat.nl/alles-sanitair
Bekijk de video

We make your life easy!
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Vloerverwarming is een populaire wijze om de woning te verwar-
men. Dit type verwarming heeft meerdere voordelen, zoals een 
gelijkmatige temperatuurverdeling, een lager energieverbruik en 
veelal zijn er geen of minder radiatoren nodig. Ook de warmte  
blijft langer behouden.

SLIM ADVIES  
IN DE KEUZE EN AANLEG VAN 
VLOERVERWARMING

30

OP NOPPENPLAAT

Verschillende oplossingen
Er zijn verschillende systemen om 

de vloerverwarming te installeren 

zoals op noppenplaat, krimpnetten 

of tackerplaten. Voor deze oplos-

singen moet de vloerverwarming 

met een dekvloer van zandcement 

worden afgewerkt. Een andere, vaak 

toegepaste manier om vloerverwar-

ming in een bestaande dekvloer te 

installeren, is door deze in te frezen. 

Een voordeel hiervan is dat de vloer 

snel opwarmt. Nadat de buizen zijn 

gelegd, kan er rechtstreeks overheen 

worden getegeld. 

Elektrische vloerverwarming 
Voor vloerverwarming in de bad-

kamer, wordt elektrische vloerver-

warming het meest gebruikt. Deze 

bestaat uit een mat die over een 

bestaande tegelvloer of dekvloer 

geïnstalleerd kan worden.  

Doordat de mat ca. 4 mm dun is,  

kan deze direct in de lijmlaag worden 

gelegd. De vloer hoeft niet verwijderd 

of ingefreesd te worden. Doordat de 

mat direct onder de oppervlakte komt 

te liggen, wordt de vloer snel warm. 

Via een aparte thermostaat kan de 

temperatuur onafhankelijk van de  

CV geregeld worden. Bij Bouwmaat  

is Magnum Mat elektrische vloer- 

verwarming in diverse oppervlakten  

en vermogens (watt) te verkrijgen.

Met dit systeem kan snel en  

eenvoudig vloerverwarming geplaatst 

worden. Bouwmaat heeft bijvoor-

beeld de Uponor Tecto elementen  

in het assortiment die op de leiding- 

afmetingen 14-16 mm zijn afgestemd.  

Ze zijn eenvoudig op maat te snijden 

en kunnen makkelijk door één per-

soon worden gemonteerd. De leidin-

gen worden in de noppen gedrukt en 

komen daardoor op gelijke afstand te 

liggen. Er moet wel rekening worden 

gehouden met een opbouwhoogte. 

De reden hiervan is de hoogte van de 

noppenplaat met daarop de te storten 

minimale 30 mm zandcementen dek-

vloer. Een Uponor variant met een 

zeer lage opbouwhoogte: Minitec. 

Samen met de Comfort Pipe kan dit 

systeem op een bestaande dekvloer 

of tegels worden geplaatst. Inclusief 

de egalisatielaag, die net boven de 

noppen wordt aangebracht, wordt de 

totale hoogte 15 mm. Na droging is 

de vloer direct gereed voor bijvoor-

beeld het aanbrengen van tegels. 

ALLES SANITAIR

bouwmaat.nl/alles-sanitair
BEKIJK de video
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STAP 1

STAP 2

STAP 3

ELEKTRA

OP MAAT BRENGEN

INSTALLEREN

Bepaal de locatie van de inbouwdoos 

waar de thermostaat moet komen.  

Plaats deze voor een comfortabele  

bediening op ongeveer 1.40 meter  

hoogte. Hak of frees voor de vloersensor- 

buis een geul in de vloer. Zorg in de wand 

voor voldoende ruimte voor zowel de 

elektrabuis als de vloersensorbuis.  

Monteer vervolgens de inbouwdoos, 

elektrabuis en vloersensorbuis.

Meet tussen en na iedere handeling de 

weerstand d.m.v. een multimeter, 

noteer deze op de rode kaart en bewaar 

deze. Breng de aansluitkabel door de 

elektrabuis naar de thermostaat. Rol 

daarna de Magnum Mat met de verwar-

mingskabel naar onderen uit zodat alleen 

het glasvezelnetwerk te zien is. De mat 

kan op lengte gemaakt worden door 

deze bijvoorbeeld 180° om te klappen. 

Knip of snij het net door en beschadig de 

verwarmingskabel niet. 

1

2

3
Breng een eerste lijmlaag aan van 0,5 

à 1 cm dik. Rol de mat uit over de tegel-

lijm met de kabel naar onder. Druk de 

mat zachtjes aan met een houten spatel 

of handschoen en verdeel de tegellijm 

die er doorheen komt. Strijk het  

vlak en laat het drogen. Meet de mat 

wederom door. Meet zowel tussen de 

beide weerstandsdraden onderling 

als tussen de aardmantel en beide 

weerstandsdraden. Breng vervolgens 

luchtbelvrij een tweede lijmlaag aan  

met behulp van een lijmkam. Voorkom  

hierbij beschadiging van de mat. Druk 

de tegel met een licht schuivende  

beweging vast. 
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SLIMME
ARTIKELEN
BONFIX PRESSFITTINGEN

Dankzij het unieke ontwerp kan de nieuwe generatie BONFIX pressfittingen zowel met een M- als 

V-profiel (tot en met 54 mm) adequaat worden gedicht. Dit voordeel maakt kiezen voor een profielsoort 

overbodig. De BONFIX pressfittingen zijn te verkrijgen bij Bouwmaat in staalverzinkt en roodkoper tot  

en met maat 28 mm. Grotere maten, tot en met 108 mm, zijn op bestelling binnen 24 uur leverbaar.

BONFIX pressfittingen:
• Superieur in prijs & kwaliteit

• 20 jaar garantie

• Leak Before Pressed-functie

•  DVGW, KIWA-ATA en GASTEC  QA keurmerk

32 ALLES SANITAIR
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SLIMMER WERKEN  
LEIDINGSYSTEEM  
VSH XPRESS

Het VSH XPress leidingsysteem met M-profiel 

pressfittingen is een goed voorbeeld van een 

compleet leidingsysteem dat ook nog eens 

uitstekend kan worden gecombineerd met de 

vele appendages die VSH voert. VSH XPress 

is verkrijgbaar in koper, staalverzinkt, RVS en 

CuNi. 

De voordelen van VSH XPress
•  Compleet leidingsysteem in vier  

verschillende materialen

•  Eenvoudige, snelle verbindingstechnologie

•  Fittingen en buizen van 12 t/m 108 mm 

(inclusief tussenmaten 64 en  

66,7 mm voor koper en 66,7 mm voor 

staalverzinkt)

•  Voorgemarkeerde insteek-dieptemarkering

•  Duidelijke herkenning van materiaal  

en afmeting

•  Leak Before Pressed-functie

VSH TECTITE PUSHFITTINGEN:  
SNELLE EN FLEXIBELE MONTAGE  
ZONDER GEREEDSCHAP

U kent ze vast wel: installatieklussen op kleine  

en moeilijk bereikbare plekken. Met VSH Tectite  

draait u daar uw hand voortaan niet meer voor  

om. VSH Tectite pushfittingen zijn eenvoudig 

zonder gereedschap te monteren en zorgen waar 

nodig voor flexibiliteit in een star leidingsysteem.  

Insteken én klaar!

De voordelen van VSH Tectite
•  Perfecte montage in kleine en moeilijk  

bereikbare ruimtes

•  Snelle montage zonder gebruik van  

gereedschap

•  Installatie in combinatie met VSH XPress of  

VSH SudoPress mogelijk

•  Volledig spanningsvrij monteren: leidingen  

kunnen worden nagericht

•  Pushfittingen zowel demontabel als niet- 

demontabel leverbaar (messing of RVS) 

33MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL
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BASIC: kwalitatieve prijsvriendelijke totaaloplossing

Voor elke opdrachtgever is het belangrijk dat de toiletruimte een prettige en kwalitatief 

hoogwaardige ruimte is. Waar een particulier naar zijn eigen smaak een bijzondere toiletpot 

zal uitzoeken, zal de huurbaas kiezen voor een prijsvriendelijke en designneutrale oplos-

sing. Ook woningeigenaren met een tweede wc of met een gastenverblijf, zullen sneller 

deze neutrale combinatie kiezen. Speciaal voor deze situaties is er de BASIC totaal- 

oplossing die voor €395,20 een allesomvattende uitkomst biedt. 

BASIC+: Goede kwaliteit en hoogwaardig design 

Particulieren en aannemers in nieuwbouwprojecten kiezen vaker voor de mooiere 

WC-situatie, ingericht op individuele smaak. Denk aan het toilet in de badkamer of de  

toilet beneden in de koopwoning. Voor dergelijke opdrachten is er voor €550,62 de BASIC+ 

totaaloplossing. Hierbij is naast kwaliteit veel aandacht voor design. In ons boodschappen-

lijstje is er gekozen voor een hardstenen fonteinset boven het neutrale wit. Verder is de City 

Clean On design pot een zeer stijlvolle keuze. Een Duofix inbouwreservoir zorgt gelijktijdig 

voor de afvoer en de afzuiging van toiletgeurtjes. Het bedieningspaneel van Geberit maakt 

het toilet stijlvol af. 

Na jaren van economische crisis klimt de renovatie-, herstel- en  
onderhoudsector weer uit het dal. Sterker nog, we breken record 
op record. Het aantal verkochte bestaande woningen steeg naar  
het hoogste cijfer in twintig jaar (ruim 222.000 in 12 maanden).  
Veel particulieren durven weer te investeren in hun woning en steeds 
meer huurbazen zetten nieuwe verbouwopdrachten met inbegrip van 
het toilet. Voor de WC-situatie biedt Bouwmaat meerdere oplossingen 
in diverse prijscategorieën. In dit artikel lichten we twee totaal- 
oplossingen voor de WC toe; de Basic en de Basic+.

TOILET- 
OPLOSSINGEN:  ALLES VOOR VERSCHILLENDE SITUATIES

0782017 BOUW [ALLES_Sani P34_35].indd   1 11-05-17   16:29

35MEER WETEN?    KIJK OP BOUWMAAT.NL

BOODSCHAPPEN
LIJSTJE 
BASIC

* Prijzen onder voorbehoud

Bouwmaat inbouwreservoir 

 

Geberit Samba Bedieningspaneel S01 2-
knops wit 

Plieger Wandcloset pack met softclose zittin
g   

Oros fonteinset kera
miek 

 

Spiegel 60x40 
cm 

  

Murcia toiletrolhouder klep 
chroom 

 

Murcia toiletborstelgarn. chroom 
  

Geberit duofix inbouwreservoir UP320  

Geberit Sigma Bedieningspaneel W/GL/W  

Wandcloset City Clean On  

Krio fonteinset bluestone  

Spiegel 60x45 cm m/facet  

Murcia toiletrolhouder klep rvs  

Murcia toiletborstelgarn. rvs  

 
550,62*  

 
395,20

* 

BASIC +

totaal

totaal
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WE WORDEN  
OUDER,  
DENK MEE  
MET DE 
KLANT

•  Nederland vergrijst: in 2040 is 26%  

van de Nederlanders 65 jaar of ouder.

•   We worden steeds ouder, de gemiddeld  

leeftijdsverwachting is opgelopen  

tot 81,31 jaar.

•  De nieuwe generatie ouderen  

woont zo lang mogelijk zelfstandig. 

Spring hier op in en geef advies over  

hoe een veilige en comfortabele  

badkamer te creëren.

•   Denk hierbij ook vooruit; is de keuze  

die de klant nu maakt ook de slimste  

in de toekomst?

•   Ook kleine en simpele aanpassingen  

kunnen de badkamer levensloop- 

bestendig maken. 

Het aandeel Nederlanders van 65 jaar of ouder is de afgelopen tijd toegenomen 

tot 18,6%. Nederland vergrijst in dubbel tempo. Niet alleen het aantal ouderen 

neemt namelijk toe, we leven gemiddeld ook een stuk langer. De gemiddelde 

leeftijdsverwachting is inmiddels ruim 81 jaar. Al met al verwacht het Centraal 

Bureau voor de Statistiek dat er op het hoogtepunt van de vergrijzing (rond 

2040) meer dan een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder is. Dit gaat 

De vraag naar levensloopbestendige badkamers neemt  
de komende jaren flink toe. Dit is een kans voor u als  
de vakman. Dit artikel geeft u inzicht in de verschillende  
mogelijkheden om uw klanten goed te informeren over  
het levensloopbestendig maken van de badkamer.

BOUWMAAT 
ADVISEERT
TIPS VOOR EEN LEVENSLOOP
BESTENDIGE BADKAMER
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VERKRIJGBAAR 
BIJ BOUWMAAT

zorgen voor andere woonbehoeften. 

Niet in de laatste plaats omdat de 

nieuwe generatie ouderen steeds 

vaker en langer in de eigen woning 

zal blijven wonen. Zij hebben meer 

te besteden en het oude vertrouwde 

huis wordt aangepast naar de 

komende levensfasen. Dit levert 

de vakman veel nieuwe badkamer-

verbouwingen op.  

Een aangepaste badkamer 
De badkamer is een plek die vaak 

als eerste wordt aangepakt. Waar 

deze ruimte eerder de plek was om 

te ontspannen, kan het op latere 

leeftijd een onveilige plaats worden. 

In bad stappen of over randen, het 

is allemaal niet meer zo makkelijk. 

Het blijft echter wel de ruimte voor 

persoonlijke verzorging. Een plek die 

dagelijks wordt gebruikt. Gelukkig 

is er veel mogelijk om de klant een 

veilige maar ook mooi ingerichte 

badkamer te bieden.

Veilig douchen
Prettig en veilig douchen kan bijvoor-

beeld dankzij een douchezitting. Hier-

door kan de klant tijdens het douchen 

blijven zitten en uitrusten. Dit verkleint 

de kans op vallen en vergroot het ge-

voel van veiligheid. De doucheruimte 

kan natuurlijk ook worden voorzien 

van douchehandgrepen zodat seni-

oren makkelijker en veiliger kunnen 

staan. Bij klanten die afhankelijk zijn 

van een rolstoel of een rollator, kunt u 

kiezen voor een slimme waterkering 

drempel. Zo blijft de douche ook met 

deze hulpmiddelen goed bereikbaar. 

Makkelijk in bad
In een dergelijk project wordt het bad 

regelmatig vervangen voor een goed 

bereikbare inloopdouche. Wil de klant 

toch gebruik blijven maken van het 

comfort van een bad? Denk dan aan 

oplossingen als een instapbad, badlift 

of relatief simpele toevoegingen als 

een badplank of badzitje. 

Hulp bij toiletteren 
Uiteraard zijn er ook tal van mogelijk-

heden om het gebruik van het toilet 

en de wastafel makkelijker te maken. 

Toilet-, wastafel- en wandbeugels 

zorgen ook hier voor meer grip en 

dus veiligheid. Daarnaast kan er 

worden gedacht aan het plaatsen van 

een bidet of een toilet met spoel- en 

föhninstallatie. Zo wordt persoonlijke 

reiniging makkelijker. Gebruik van de 

wastafel kan worden vergemakkelijkt 

door het plaatsen een kantelbare 

spiegel die ook in zittende positie te 

gebruiken is. 

Denk mee met de klant! 
U kunt als professional een belang- 

rijke rol spelen in het verwezenlijken

van de behoefte om zo lang mogelijk

in het eigen huis te blijven wonen.

Help klanten hierbij ook bij het  

vooruitkijken. Leg bij een badkamer- 

verbouwing bijvoorbeeld eens de 

vraag neer hoe lang men nog in het 

huidige huis wil blijven wonen. Heeft 

men al nagedacht over een mindere 

fysiek in de toekomst? Wat zou nu al 

een mooie maar ook toekomstgerich-

te oplossing zijn? Probeer ook door  

te vragen. Soms willen mensen wel 

dat de badkamer toegankelijker 

wordt, maar willen niet de uitstraling 

van een seniorenbadkamer. Denk dan 

mee over een toepassing die in beide  

behoeften voorziet en denk vanuit 

een totaalontwerp. Zo werkt u als  

vakman mee aan het huidige en  

toekomstige woongenot van  

uw klant. 

Plieger Comfort  
Badgreep 45 cm RVS

Wenko secura klapzitje 
douchecabine

Plieger Comfort  
Badgreep PVC 30 cm wit
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Als vakman wordt u geconfronteerd met veel veranderingen. 
Innovatie op productgebied zorgt ervoor dat er steeds  
slimmer wordt gewerkt. Ook op andere terreinen verandert  
er veel. De focus op duurzaamheid, veranderingen in  
wet- en regelgeving, allemaal zaken die het werk van de  
installateur direct beïnvloeden. Maar hoe precies?  
Bouwmaat zet een aantal veranderingen op een rij.

2019: Verplichte certificering 
voor installateurs 
Vanaf 2019 wil de overheid dat 

de installatie van CV-ketels en het 

onderhoud daaraan alleen nog door 

erkende installateurs wordt gedaan. 

Hetzelfde geldt voor de luchttoevoer 

en rookgasafvoer. Die erkenning moet 

dan door middel van certificering 

bereikt worden. Installateurs zullen 

hiervoor getoetst worden op hun 

kennis van de theorie en praktijk.  

De regering wil hiermee onveilige  

situaties voorkomen die ontstaan 

door slecht werk van installateurs. 

Alternatieven voor aardgas
De Nederlandse overheid heeft afge-

sproken dat ons land in 2050 volledig 

duurzaam moet zijn. Het gebruik van 

aardgas voor bijvoorbeeld verwar-

ming en koken moet dan beëindigd 

zijn. Woningen zullen dus op alterna-

tieve wijze verwarmd moeten worden. 

Dat kan bijvoorbeeld door een 

warmtepomp te installeren. Ook kan 

de woning op een warmtenet worden 

aangesloten. 

Het streven naar duurzaamheid bete-

kent voor installateurs dat met andere 

producten en op andere manieren 

wordt gewerkt. Daarvoor is het nodig 

om bij te scholen en goed op de 

hoogte te blijven van hoe bijvoor-

beeld warmtepompen werken. In het 

algemeen zal het belang van scholing 

toenemen. De installateur van morgen 

is er één die continu blijft leren. 

Internet of Things
Dankzij de opkomst van digitale 

toepassingen, stijgt de installatie- 

quote in gebouwen. Steeds vaker  

zijn er slimme systemen aanwezig 

die automatisch zaken in huis kunnen 

regelen. Denk aan systemen voor 

deurcommunicatie, klimaatcontrole 

of een geluidsinstallatie. Voor de 

installateur betekent dit dat hij zich 

moet verdiepen in deze digitale 

toepassingen. Met de smartphone 

een CV-ketel uitlezen, is al mogelijk. 

Omdat dit een vakgebied is waar de 

veranderingen erg snel gaan, mogen 

installateurs hier niet achterblijven.

Advisering naar de klant
Deze veranderingen betekenen 

niet alleen dat de installateur met 

andere producten te maken krijgt of 

zich moet blijven ontwikkelen. Het 

adviseren van klanten wordt steeds 

belangrijker. Het is voor consumenten 

niet altijd duidelijk welke oplossingen 

op het gebied van verwarming,  

isolatie en energieopwekking er zijn. 

Vaak zal er een wens of eis aanwezig 

zijn, maar ontbreekt vervolgens de 

(technische) kennis. 

INSTALLATEUR 
VAN MORGEN
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Op het gebied van kranen is tegenwoordig een grote hoe-
veelheid aan keuzes beschikbaar. Qua vorm, kleur, materi-
aal en technologie zijn er allerlei varianten mogelijk, zowel 
binnenshuis en zelfs daarbuiten. Zaken als energiebesparing, 
hygiëne en design spelen een rol wanneer een kraan wordt 
gekozen. In dit artikel gaan we in op enkele kranen van  
Hansgrohe en bekijken we de functies en mogelijkheden 
hiervan.

Uitstraling en design
Kranen kunnen als opbouw en 

inbouw worden gerealiseerd. Het 

ontwerp van de kraan is belangrijk, 

een kraan vormt immers een sierstuk 

in de badkamer of keuken. Kranen 

zijn dan ook in alle maten en vormen 

verkrijgbaar. Hansgrohe heeft bij-

voorbeeld de wit chromen PuraVida 

in haar assortiment, een kraan die 

opvalt door zijn strakke ontwerp. 

Het bijzondere uiterlijk van kranen 

heeft meer dan alleen esthetische 

voordelen. Zo zijn er kranen zonder 

handgreep, zogenaamde ‘hands-free’ 

kranen, die voorzien zijn van sensoren 

waardoor het water automatisch gaat 

lopen wanneer de hand er wordt 

voorgehouden. Vooral uit oogpunt 

van hygiëne is dit belangrijk. Er 

blijven immers geen bacteriën op de 

handgreep van de kraan zitten.

Veiligheid en gezondheid
De watertemperatuur kan worden  

geregeld via de traditionele meng-

kraan met knoppen, ééngreeps- 

mengkranen en thermostatische 

mengkranen. Deze laatste wordt 

voornamelijk in badkamers gebruikt. 

Voordeel hiervan is dat de water- 

temperatuur constant blijft wanneer 

ergens anders in huis koud water 

wordt gebruikt. Daarnaast zijn  

thermostatische douche- en  

badkranen voorzien van een  

temperatuurbegrenzing bij 40°C en 

voorkomen ze daarmee verbranding 

door te heet water. Hansgrohe noemt 

dit ‘Safetystop’. Door middel van 

de Safetyfunctie kan de maximale 

watertemperatuur vooraf worden in-

gesteld. Voor de veiligheid is het niet 

alleen belangrijk dat het water niet 

te warm is maar dat men zich ook 

niet aan buitenzijde van de kraan kan 

verbranden. De GROHE Grohtherm 

2000 is voorzien van de CoolTouch® 

technologie waarbij het huis van de 

kraan volledig omgespoeld wordt 

door koud water. Hierdoor wordt de 

buitenzijde van de kraan nooit heet.

Waterbesparing
Moderne kranen bieden volop  

mogelijkheden om water te  

besparen. Zo heeft de Hansgrohe 

Ecostat douche- en bad- 

thermostaatkraan de EcoSmart  

functie waarmee niet meer dan  

10 liter water per minuut doorgelaten 

wordt. Door de knop in te drukken, 

kan de doorstroom worden verhoogd. 

De GROHE Grohtherm 2000 heeft 

een EcoButton waarmee tot 50%  

op water kan worden bespaard. 

KRANEN 
SPAARZAAM MET WATER

INTERACTIEVE  
KRAANBELEVING
Benieuwd hoe de Hansgrohe kranen en 

douches er bij uw klant thuis uit zien? Met 

de Hansgrohe@home app kunt u dit. Maak 

eenvoudigweg een foto van bijvoorbeeld de 

bestaande badkamersituatie, markeer de 

aanwezige kraan of douche met de vinger 

en vervang die door de gewenste Hansgrohe 

kraan. Het resultaat verschijnt vervolgens 

op het beeldscherm. De App is voor iPhone, 

iPad en Android-smartphones beschikbaar.
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BADKAMER- 
TEGELS
DE JUISTE TEGEL VOOR ELK DESIGN

40 ALLES SANITAIR

Tegels voor de badkamer zijn er in alle soorten en maten. Welke 
keuze u maakt, hangt af van de eigenschappen van de tegel, de 
klantwens en de prijs. Tegenwoordig zijn voor elk type badkamer de 
juiste tegels te vinden, ongeacht of de klant nu van modern design 
houdt of juist van een meer klassiek uiterlijk. Eén ding blijft altijd het 
belangrijkste: de kwaliteit. Bouwmaat zet drie tegels op een rij die in 
de badkamer gebruikt kunnen worden. bouwmaat.nl/alles-sanitair

Bekijk de video

1

2 3 1
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Roman Ceramics vloertegel 
Fremont 30x60 cm zwart  
gerectificeerd  
Deze zwarte vloertegel is tevens geschikt 

voor bevestiging op wanden. Ook is  

deze tegel goed bruikbaar wanneer u 

vloerverwarming in de badkamer aanlegt. 

Door zijn veelzijdige toepasbaarheid is  

de Roman Ceramics Vloertegel een  

uitstekende keuze om het design van  

de badkamer, het toilet en zelfs de woon-

kamer te combineren. In de badkamer die 

voor deze ALLES Sanitair is aangelegd, 

is de tegel gebruikt voor de vloer en de 

toiletombouw. 

Vloertegel Quarzite 30x30 cm 
antraciet 
Deze antracietkleurige vloertegel van 

Quarzite is geschikt voor intensief  

gebruik en daarom ook in de badkamer 

een uitstekende keuze. Bijvoorbeeld in 

de douche, waar hij in de ALLES Sanitair 

badkamer is bevestigd aan de binnen-  

en buitenzijde van de douchewand.  

Ook is de Quarzite te combineren met 

andere ruimtes binnenshuis, zoals de 

keuken of het toilet.

Meissen wandtegel 30x60 cm 
glans wit niet gerectificeerd 

Deze glanzende witte wandtegel is 

bruikbaar in vele badkamers, variërend 

van een klassiek design tot een moderne 

variant. In de ALLES Sanitair badkamer 

is de Meissen wandtegel zowel aan de 

lange zijde van het badmeubel bevestigd, 

aan de wand boven de toiletombouw 

en aan de korte zijde bij de radiator. De 

wandtegel zorgt in combinatie met de 

andere gebruikte tegels voor een sterke 

en frisse uitstraling.  

Ook voor het kitwerk in de badkamer gaat de expert voor kwaliteit.  

De Hercuseal kitten van Den Braven zijn ontwikkeld voor de professionele  

eindgebruiker, schilders en afwerkbedrijven. Deze afdichtingsproducten  

van topkwaliteit hebben de hoogste certificering. Dankzij de kleuraanduiding 

en iconen op de blauw met zilveren kokers kan snel en gemakkelijke het 

juiste product worden gekozen. 

Voor het afdichten van aansluitvoegen wordt in de ALLES Sanitair badkamer 

Hercuseal Building & Sanitary 210 toegepast. Dit is een hoogwaardige  

weekmakervrije neutrale siliconenkit die speciaal is ontwikkeld voor het  

duurzaam en elastisch afdichten van voegen. De kit is bestand tegen onder 

andere water en vocht en is schimmelbestendig. Dit maakt het zeer geschikt 

voor toepassingen in de badkamer. Hercuseal Building & Sanitary 210 is in de 

meeste situaties te gebruiken zonder primer en daardoor tijdbesparend.  

Het geeft geen randzonevervuiling en vlekvorming bij natuursteen.  

Daarnaast is de kit te gebruiken voor onder andere dilatatievoegen in  

beton en metselwerk, vliesgevelconstructies, beglazing en keukens. 

AFDICHTINGEN VAN 
TOPKWALITEIT 

1

2

3
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Voor dit ALLES Sanitair Magazine heeft Bouwmaat een 
badkamer gebouwd waarbij alle stappen zijn vastgelegd.  
Daarbij zijn ook een aantal slimme artikelen gebruikt om 
de badkamer efficiënter en beter te kunnen bouwen. 
Wij nemen u mee.

BOUWMAAT 
BOUWT EEN
BADKAMER, EN NEEMT U MEE

Stel het inbouwreservoir op de juiste  

hoogte af en monteer deze.

Leg de waterleidingen aan voor toilet, wastafelkraan  

en er zijn Uponor perskoppelingen toegepast. 

Geen wedi bouwplaat? Maak de natte cel  

waterdicht met de PCI Lastogum Dichtset. 

Plaats de kimband en manchetten in de 

pasta.

Plaats de tegels in de PCI Pecicoll XL pastalijm. 

De Rubi tegeldrager maakt het plaatsen  

eenvoudiger.

Breng PCI Gisogrund primer aan op zuigende 

ondergrond. Dit vergroot de hechting van tegels.

Maak een inloopdouche met wedi bouwplaat en wedi Fundo  

douchevloer. Voor toiletombouw is wedi I-Board gebruikt.
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HET RESULTAAT

Plaats de tegels in de PCI Pecicoll XL pastalijm. 

De Rubi tegeldrager maakt het plaatsen  

eenvoudiger.

Voeg de tegels met  

PCI Nanofug Premium.  

Deze is zeer geschikt  

voor de badkamer.

Leg de vloertegels met PCI Nanolight 

poederlijm. Met het Rubi Delta Levelling 

System worden de tegels zeer vlak en 

perfect ten opzichte van elkaar gelegd.

Ook de vloertegels worden 

met PCI Nanofug Premium 

gevoegd.

Alle aansluitvoegen worden 

met de hoogwaardige  

Hercuseal Building & Sanitary 

210 siliconenkit gevoegd.

Het getoonde sanitair en verwarming is bij  

Bouwmaat verkrijgbaar. Wij zijn trots op het  

eindresultaat. Alle stappen van de opbouw  

kunt u ook terug zien in onze instructievideo’s.  

Veel plezier met uw eerstvolgende sanitairklus. 

bouwmaat.nl/alles-sanitair
BEKIJK de video
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Bouw op Uponor 
met Minitec
De ideale vloerverwarming  
voor renovatie zonder breekwerk!

Het Uponor Minitec renovatiesysteem 
biedt veel voordelen. Het folie-element 
kan voor de bevestiging van de Uponor 
Minitec Comfort Pipe leiding (9 mm) 
eenvoudig op de reeds aanwezige 
dekvloer, houten vloer of tegelvloer 
worden aangebracht. Door de geringe 
elementhoogte van ongeveer één 
centimeter is het systeem bij uitstek 
geschikt voor renovatie.

Voordelen:
• Ideaal voor latere inbouw bij renovaties
• Direct op dekvloer of tegelvloer aan te 

brengen
• Geringe elementhoogte van ongeveer 

één centimeter
www.uponor.nl
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