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Een buitendouche zorgt op zomerse dagen voor de nodige verfrissing, maar vormt ook de perfecte  
aanvulling op het zwembad. Net als in de openbare zwemkom kun je voor het zwemmen best  
douchen om zo komaf te maken met potentiële watervervuilers. Denk daarbij, naast het evidente,  
ook aan haargel, crèmes en cosmetica. En na het zwemmen ook nog snel even onder de douche 
om het chloorwater weg te spoelen. De buitendouche: een kwestie van evidente hygiëne, 
maar ook van esthetiek. Getuige daarvan deze bijzondere doucheontwerpen die 
beslist een meerwaarde betekenen voor je buitenkamer. 

TEksT: Eva Goossens
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VASTE EN MOBIELE

VASTE KOUD- EN  
WARMWATERAANSLUITING

Wat de buitendouches betreft, kun-
nen we twee grote categorieën onder-
scheiden. Vooreerst zijn er de douches 
met een vaste warmwateraansluiting 
en thermostatische mengkraan of 
soms ook nog twee aparte kranen: 
één voor warm en één voor koud wa-
ter. Ideaal voor comfortzoekers die 
ook buiten de temperatuur van het 

douchewater graag willen regelen, 
net als in de badkamer. Daarnaast is er 
een ruim aanbod aan mobiele ‘plug & 
spray’ koude douches met een stan-
daardaansluiting waar je eenvoudig-
weg de tuinslang op vastklikt. Door-
gaans worden deze aangesloten op 
een buitenkraantje. Maar desgewenst 
kun je de doucheslang aan een meng-

kraan aansluiten waardoor je ook kunt 
genieten van warm water, al valt de 
temperatuur dan uiteraard niet te re-
gelen aan de douche zelf. Onder deze 
‘plug & spray’-categorie vallen tot slot 
ook nog de douches die een beroep 
doen op zonne-energie om, als het 
weer tenminste mee wil, het water op 
temperatuur te krijgen. 

   1  Myyour Dyno   2  Falper Longue Shower   3  Van Marcke Kos Zucchetti buitendouche   4  LB Solutions

Duurzaam in kunststof
Nog een blikvanger uit Italië is deze 
Dyno van Myyour, gespecialiseerd in het 
maken van meubilair en objecten in ro-
tatiegegoten Poleasy. Dit is een speciaal 
ontwikkeld soort polyethyleen, wereld-
wijd gepatenteerd, dat komaf maakt met 
het probleem van de microporositeit en 
dus ook met mogelijk het op termijn ont-
staan van barstjes en verkleuring door 
vuil. Poleasy belooft uitmuntende pres-
taties, zowel in termen van duurzaam-
heid, onderhoud als de kleurvastheid. 
De douche is verkrijgbaar in negen kleu-
ren, eventueel gecombineerd met een 
witte vlonder voor de voeten. Naar wens 
verkrijgbaar met mengkraan of met een 
drukknop met timer, wat vooral interes-
sant is voor gebruik in publieke zwem-
baden. Design: Moredesign. Richtprijs:  
€ 1.961,00. (foto Myyour)

robuust in roestvrij staal
Het Nederlandse LB Solutions is gespe-
cialiseerd in luxueuze regendouches 
met warm en koud water en krachtige 
straal, om net als binnen in alle com-
fort te douchen. Het zijn stuk voor stuk 
robuuste en solide ontwerpen, strak 
van lijn, gemaakt van roestvrij staal en 
modulair opgebouwd, geheel op maat 
en volgens de wens van de klant. De 
douches zijn uitgerust met een vorst-
beveiliging en kunnen het hele jaar 
door gebruikt worden. Richtprijs: vanaf 
€ 975,00 voor buitendouche Nimbus. 
(foto LB Solutions)

longue shower
Een product buiten categorie is deze 
Longue Shower, een originele samen-
trekking van een ‘chaise longue’ en een 
‘shower’. Het handelt bij deze nieuwig-
heid van het Italiaanse Falper niet zo-
zeer om de douche-installatie op zich, 
maar wel om het bijhorende driedelige 
en modulaire meubel dat een nieuwe 
dimensie toevoegt aan het douchen 
in open lucht. Relax liggend, hangend 
of zittend genieten van het vallende 
water... moet kunnen! Zowel rugleu-
ning als voetensteun zijn gemaakt van 
het massief oppervlaktemateriaal Cris-
talplant met een aangename touch &  
feel. Het centrale middenstuk verbindt 
beide elementen en kan ook los ge-
bruikt worden, als poef of bijzettafeltje. 
Design: About_Blank Studio. Richtprijs 
en beschikbaarheid: nog niet bekend 
bij publicatie. (foto Falper)

regen- én voetenDouche
Van het Italiaanse Kos is deze vrijstaan-
de douchekolom, geschikt voor een 
vaste wateraansluiting en eventueel aan 
te vullen met een optionele vlonder in 
Canadese rode ceder. Onder de brede 
douchekop kan je zalig genieten van 
deze regendouche met een diameter 
van 30 cm. De gewenste temperatuur 
instellen doe je met de joystickmeng-
kraan. Een aangenaam extraatje aan 
deze buitendouche is de aparte dou-
cheslang, handig om bijvoorbeeld je 
benen ‘Kneipp-gewijs’ onder handen te 
nemen na een saunabeurt. In optie ver-
krijgbaar: doucheplank en nylon hoes 
ter bescherming van de douchekolom. 
Design: Ludovica + Roberto Palomba. 
Richtprijs bij Van Marcke: vanaf € 3.873 
voor douche met binnenwerk, excl. 
plaatsing. (foto Kos/Van Marcke)
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waterval
Van het Belgische Jardinico is deze 
mobiele douche met een brede mond 
waaruit het water als een heuse water-
val naar beneden stort. Watervaldou-
ches zijn niet alleen een wellnesstrend 
in de badkamer maar nu dus ook naast 
het zwembad. Dit sober ontworpen 
exemplaar van Jardinico is gemaakt 
uit hoogwaardige teak en kan het  
hele jaar buiten blijven staan. Richtprijs: 
€ 1.249,00. (foto Jardinico)

PLUG  
& SPRAY

‘easy’ in gebruik
Het Nederlandse Jee-O is een referen-
tie als het op buitendouches aankomt. 
Naast het gamma aan vaste douches, 
tevens verkrijgbaar met 365 all-weather 
optie die de Jee-O buitendouches 
vorstbestendig maakt, omvat het 
gamma nu ook een mobiele douche. 
Zoals de naam al zegt, is de Jee-O izi 
go ‘easy’ in gebruik dankzij de aanslui-
ting voor de tuinslang. De douche, een 
strak ontwerp van Lammert Moerman, 
is gemaakt van roestvrij staal en voor-
zien van een witte poedercoating. De 
antracietkleurige vlonder, gemaakt van 
composiet, maakt het plaatje compleet. 
Richtprijs: € 961,95. (foto Jee-O)
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6  Jardinico    7  Jee-O izi go   8  Fermob douche   9  Arkema   10  Röshult Dusch   11  Metalco Home khepri   12  Falper esterno Compo
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kleurrijke toets
Het Franse Fermob ken je misschien 
wel al van z’n kleurrijke meubelen, vaak 
in oerdegelijk en lichtgewicht alumini-
um, die het terras en de tuin een flinke 
dosis pit geven. Al even vrolijk is de Pa-
saia douche, verkrijgbaar in de Fermob 
kleuren Aubergine, Metaalgrijs, Musca-
de (nootmuskaat) en Verveine (limoen-
groen). De douche zelf is uitgevoerd in 
gelakt aluminium. Vlonder in pvc plan-
ken met houtlook. Richtprijs: € 852,00. 
(foto Fermob) 
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WILLEMSEN ZWEMBADEN
Noord-Brabantlaan 8

B-2300 Turnhout – T +32 (0)14 88 09 88
www.willemsenzwembaden.be

CLIMAX ZWEMBADEN-CL POOLS
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www.zwembadenclimax.be
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info:

Arkema: www.arkemadesign.com

Falper: www.falper.it

Fermob: www.fermob.com

Jardinico: www.jardinico.be

Jee-O: www.jee-o.eu

Kos via Van Marcke: www.vanmarcke.com ,
www.zucchettikos.it

LB Solutions: www.lbsolutions.nl

Metalco Home: www.metalcohome.it

Myyour: www.myyour.eu

Röshults: www.roshults.seg

op zonne-energie
Uit Italië komen de buitendouches van 
Arkema die stuk voor stuk een beroep 
doen op de hitte van de zon om het 
water op te warmen. De technologie 
werd in 1988 door Giancarlo Rusconi 
ontwikkeld en is sindsdien alleen maar 
verfijnd en helemaal op punt gesteld. 
Zo is er deze Spring douche met gebo-

gen design, gemaakt uit aluminium en 
voorzien van een reservoir met een in-
houd van 30 liter water dat kan worden 
opgewarmd door zonne-energie. Ver-
krijgbaar in diverse kleuren. Richtprijs: 
vanaf € 605,00 tot € 726,00, afhankelijk 
van uitvoering en eventuele accessoi-
res. (foto Arkema)

strak Design uit zweDen
Nieuw uit Zweden is dit strakke ont-
werp van Röshults dat verrast door 
vorm en functie. Het vierkante en hoe-
kige profiel, gemaakt van antraciet-
kleurig gelakt en behandeld staal, doet 
meteen ook dienst als douchekop. De 
perforaties in het bovenste deel zorgen 
voor een aangenaam regeneffect. Voor 
de vlonder gebruikt men essenhout dat 
mooi harmonieert met het donkere 
staal. Ook deze douche is voorzien van  
een standaard aansluiting. Tevens ver-
krijgbaar: bijhorende handdoekenrek-
ken in verschillende afmetingen, vrij-
staand of voor muurmontage. Design: 
Broberg & Ridderstråle. Richtprijs dou-
che: € 1.814,00. (foto Röshults)

met cabine
De zoektocht naar niet alledaagse ‘plug 
& spray’ douches brengt ons ook bij 
het Metalco Home. Dit Italiaanse label 
heeft twee opmerkelijke modellen in 
het gamma, waaronder deze Khepri ca-
binedouche. De constructie zorgt niet 
alleen voor privacy maar beschermt 
ook enigszins tegen de wind. En hij 

ziet er ook gewoon erg leuk uit. Wat de  
materialen betreft, combineert deze 
Khepri een structuur in roestvrij staal 
met een zeil naar keuze en een vlonder 
in tropisch hardhout. Design: Staubach 
& Kuckertz. Richtprijs: € 2.783,00. (foto 
Metalco Home)

camouflage
Is het een plantenbak... of is het een 
douche? Dit model van Falper weet bei-
de functies fraai te verenigen. In combi-
natie met een klimplant naar keuze gaat 
deze ‘gecamoufleerde’ buitendouche 
perfect op in zijn natuurlijke omgeving. 
Gemaakt van gegalvaniseerd en gelakt 
staal en vlonder in teakhout. Design: 
Giovanna Talocci. Richtprijs: € 4.719,00. 
(foto Falper) 

Nota: alle prijzen zijn inclusief 21 % btw.
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Prachtige zwembaden
Op deze bijzondere dag schi�eren vooral onze allernieuwste 
zwembadlijnen: de NOVA en NEXXT Line. In de eigentijdse 
sfeer van de stijlvolle nieuwe binnen- en buitenshowroom 
kunt u de zwembaden en vele andere producten bewonderen. 

Mis het niet
Hier moet u natuurlijk bij zijn! U bent van harte welkom op de 
Vest 50b in Valkenswaard, op zondag 30 maart van 10.00u 
tot 18.00u. Een dag waarop u zeker geïnspireerd zult raken. 
Tot ziens! 

Kijk op onze website www.starlinepool.com voor de uitgebreide 
informatie over de open dag en de openingstijden.

Starline Pool & Lifestyle Centre
Tijdens de open dag op zondag 30 maart aanstaande vieren 
we op feestelijke wijze de opening van onze volledig vernieuwde 
zwembadshowroom in Valkenswaard. De showroom zal dan 
tevens door het leven gaan als het ‘Starline Pool & Lifestyle 
Centre’. Er is op deze dag van alles te beleven voor jong en oud! 

De highlights
Meest moderne en stijlvolle zwembadshowroom van Europa!

De allernieuwste Starline zwembadlijnen: NOVA en NEXXT Line

Het volledig nieuwe trainingscentrum voor de vakspecialist

Bezoek de grootste zwembadenfabriek van de Benelux!

FEESTELIJKE
30 maart 2014

open dag
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