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De ene douche is de andere niet en voor ba-
den is dat nog veel minder het geval. Dat mag 
blijken uit onze selectie waarmee je je badka-
mer omtovert tot een privaat en luxueus well-
nessoord. Van compacte douches tot royale 
massagebaden met alles erop en eraan... mu-
ziek, aroma- en kleurentherapie incluis.
Tekst: Eva Goossens

Liggend douchen
Wat verticaal kan, moet ook horizontaal kunnen, moet 
men bij dornbracht gedacht hebben. En zowaar, dit 
Duitse merk heeft nu naast het Vertical Shower concept 
ook een heuse Horizontal Shower. Het is een douche 
waaronder je al liggend - horizontaal dus - kan douchen 
en vooral genieten. Horizontal Shower combineert zes 
douchekoppen, langwerpige Dornbracht WaterBars 
om meer specifiek te zijn, die worden geïntegreerd in 
een royaal doucheplafond boven een ligvlak waarop 
je je neervlijt. Net als bij de Vertical Shower kun je 
kiezen uit verschillende voorgeprogrammeerde wa-
terchoreografieën, te bedienen door middel van een 
bedieningspaneel dat je al liggend kan bedienen. Lek-
ker lui relaxen! Design: Sieger Design. Richtprijs: vanaf 
€ 19.000 (excl. btw). 

compacte opLossing met watervaLstraaL
hansgrohe breidt het gamma uit met twee hoofddouchesytemen die de Rain-
Air doucheregen en de RainFlow watervalstraal op een fraaie manier weten te 
combineren. Een koude stortstraal na de warme regendouche in de ochtend 
of ter afsluiting van een saunabezoek? Of een milde warm watervalstraal om 
spanningen in de schouders of hals los te maken of shampoo prettig uit de ha-
ren te spoelen? Het kan allemaal met deze nieuwe douches. Verkrijgbaar als 
vaste hoofddouche (Raindance Rainfall 180) en als all-in douchepaneel (Rain-
dance Lift) voorzien van een extra PuraVida staafhanddouche. Met een zeer 
vlakke opbouw van amper 6 cm is het paneel, makkelijk te monteren, ook 
geschikt voor kleinere doucheruimtes. Meer bewegingsvrijheid, dus. Met een 
greep kun je de complete Raindance Lift over een hoogte van 20 cm traploos 
omhoog of omlaag schuiven. Hierdoor kun je niet alleen de watervalstraal 
op de gewenst hoogte instellen, maar is het ook voor kinderen aangenaam 
douchen. Richtprijzen: € 1.281 voor Raindance Rainfall 180 hoofddouche 
en € 2.062 voor Raindance Lift douchepaneel (excl. btw). 

Innovatieve wellnessbaden 
en massagedouches

KLeurendouche
Douchen in een regen van kleuren? Het 
kan met de hansa Colourshower die 
je met lichteffecten verwent, dit dank-
zij de geïntegreerde LED’s uit het hele 
regenboogspectrum. Stel zelf je lieve-
lingkleur in, afhankelijk van de ‘mood 
van het moment’, of kies uit de verschil-
lende aangeboden programma’s. Heel 
eenvoudig. Inspirerend rood of relaxe-
rend blauw? Aan jou de keuze. Naast 
de hoofddouche is dit model ook nog 
uitgerust met een zijdouche die je li-
chaam masseert en een aparte hand-
douche. Verkrijgbaar in een uitvoering 
met thermostaat en in een versie die je 
aansluit op bestaande kranen. Richt-
prijs: € 2.320,55 of € 1.782,65 
(excl. btw) respectievelijk voor de uit-
voering met of zonder thermostaat. 
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shiatsu hydromassage
Met Frame heeft het Italiaanse label Jacuzzi er niet al-
leen een zeer fraaie en strak vormgegeven doucheca-
bine bij – met douchebak in aangenaam aanvoelende 
Techstone –, maar kan het ook uitpakken met unieke 
wellness-troeven. Naast de verticale hydromassage voor 
het hoge ruggedeelte en de ontspannende maar tevens 
versterkende onderrugmassage kun je in de topuitvoe-
ring van deze douche ook genieten van een door wa-
terstralen gesimuleerde Shiatsu of vingerdrukmassage. 
Heerlijk relaxen kan ook onder de watervaldouche en 
centrale regendouche inclusief chromotherapie met voor-
geprogrammeerde kleurencycli. Het topmodel heeft bo-
vendien ook een stoomfunctie met aromatherapie. De 
geïntegreerde MP3 speler en USB poort, voor je lieve-
lingsmuziek, maken het af. Dit alles laat zich bedienen 
door middel van een duidelijk touch screen. Design: 
Mario Ferrarini. Verkrijgbaar in 2 formaten: 120 x 80 x 
224 cm en 100 x 75 x 224 cm (lxbxh). Richtprijs: vanaf 
€ 10.695 (excl. btw) voor topmodel Frame met Shiatsu 
hydromassage en stoomfunctie. 

doucheKoLom met touch screen 
Het neusje van de zalm wat douchekolommen betreft, is deze 
hightech Viva Hi-Steam van het Italiaanse aquademy. Dit model 
in geanodiseerd aluminium is voorzien van een touch screen 
voor de elektronische bediening van alle functies... en dat 
zijn er heel wat. Deze Viva Hi-Steam is onder meer uitgerust 
met een regendouche, neveldouches, bodyjets en een aparte 
handdouche. Daarnaast heeft de kolom een ingebouwde 2 kw 
stoomgenerator en een elektronische mengkraan waarmee je 
de watertemperatuur kunt regelen door eenvoudige aanraking 
van het schermpje. Verder noteren we nog een geïntegreerd 
chromotherapie systeem dat door middel van 3 RGB LED’s 16 
verschillende kleuren genereert. Zeer vernuftig is ook de geïn-
tegreerde aromadiffuser die je laat genieten van weldoende 
geurtjes, eventueel ook wanneer de stoomfunctie niet is inge-
schakeld. Het systeem werkt met een soort van geurpastilles die 
je naar wens kan wisselen. Deze douchekolom is ook verkrijg-
baar in een uitvoering zonder elektronische sturing (Viva Steam) 
en tevens in een versie zonder stoomfunctie (Viva). Richtprijs Viva 
Hi-Steam: € 8.300 (excl. btw). 

Schrauwen Brasschaat 
Kapelsesteenweg 80
T 03 645.24.79
brasschaat@schrauwen.be

Schrauwen Genk
Hasseltweg 21
T 089 30.86.20
genk@schrauwen.be

Schrauwen Herentals
Toekomstlaan 43
T 014 24.40.20
Herentals@schrauwen.be

Schrauwen Sint-Niklaas
Oostjachtpark 6
T 03 766.18.17 
sintniklaas@schrauwen.be

Schrauwen Wilrijk
Boomsesteenweg 945 
T 03 825.69.81
 wilrijk@schrauwen.be

Schrauwen Zandhoven
Melkerijweg 12 
T 03 464.19.16 
zandhoven@schrauwen.be

Nieuwe showroom !
Schrauwen Turnhout
Winkelpark XXL
Steenweg op Gierle 339 
T 014 44.28.20 
turnhout@schrauwen.be

Different in
badkamers, verwarming en wellness
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combinatie van speciaLe waterpunten
Het luxueuze Vertical Shower concept van dornbracht 
laat je toe verschillende speciale waterpunten met ver-
schillende watersoorten te combineren tot een geheel 
dat garant staat voor een gepersonaliseerde en ultieme 
douche-ervaring. Tal van varianten zijn mogelijk. Zeer 
compleet is de combinatie van een Dornbracht JustRain 
regendouche, die het lichaam omhult met parelende 
druppels, twee WaterBars die de rug stimuleren en een 
WaterSheet met een brede stortstraal op schouderhoog-
te. De aanvullende handdouche met slang maakt de 
uitrusting compleet. Maak je keuze uit drie voorgepro-
grammeerde waterchoreografieën - met ontspannende, 
vitaliserende of balancerende werking - die variëren in 
watertemperatuur, -intensiteit en -hoeveelheid. Eenvou-
dig te bedienen via het centrale bedieningselement 
eTool. Richtprijs voor Dornbracht Vertical Shower zoals 
afgebeeld: vanaf € 22.000 (excl. btw). 

Chromotherapie Watermassage

verKLarende weLLness woordenLiJst

✔ watermassage: zijdelingse water- of hydrojets stuwen het 
water krachtig in het bad. Deze jets zijn in sommige gevallen 
individueel richtbaar voor een doeltreffende plaatselijke mas-
sage. Een watermassage werkt stimulerend en activerend, 
maakt spieren los na het sporten en verlicht plaatselijke spier-
pijnen. (bron: Van Marcke)

✔ Luchtmassage: lucht- of airjets in de badbodem stuwen 
lucht onder de vorm van zuurstofrijke luchtbelletjes door het 
water. Bij hoge temperatuur en lage kracht werkt dit ont-
spannend terwijl bij lagere temperatuur en hoge kracht die 
eerder stimulerend werkt. Het is een algemene massage die 
relaxeert, je weer fit doet voelen en rugpijn kan verlichten. 
(bron: Van Marcke)

✔ geluidsmassage: een technologie die door Teuco wordt aan-
geboden en waarnaar verwezen wordt als Hydrosonic. Hier 
wordt de klassieke watermassage door hydrojets gecombi-
neerd met masserende bundels van ultrageluid. Dit zorgt voor 
een diepgaande massage. Let wel: niet geschikt voor mensen 
met pacemaker en zwangere vrouwen. (bron: Van Marcke)

✔ chromotherapie: chromotherapie of kleurenstimulatie gaat 
ervan uit dat kleuren een bepaald gevoel en stemmingen kun-
nen teweegbrengen die de lichamelijke functies en zintuigen 
kunnen beïnvloeden. Rood activeert het hart en de bloeds-
omloop, geel verhoogt de reflexen en helpt bij de vertering, 
groen is rustgevend en verschaft zelfvertrouwen, terwijl blauw 
verkoelend werkt en voor innerlijke harmonie zorgt. Boven-
dien zorgen de kleuren, doorgaans opgewekt door LED’s, 
voor een sfeervolle verlichting van douche of bad.

✔ aromatherapie: aromaten, doorgaans gebruikt onder de 
vorm van etherische oliën, hebben invloed op onze geest en 
ons lichaam. Er zijn tegenwoordig zowel baden als douches, 
maar ook sauna’s en infraroodcabines, die deze optie aan-
bieden. Eucalyptus bevordert de ademhaling en heeft een 
antiseptische werking, citroen verheldert de geest en lavendel 
mildert de nervositeit en helpt bij hoofdpijn. Dit zijn maar en-
kele van de vele mogelijkheden met aroma’s.
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sanigo.be

geniet en leef

IEDER PROJECT IS VOOR ONS UNIEK...
Wij maken graag tijd na een telefonische 

afspraak om aan al uw wensen te voldoen.

TEL. 014 59 23 42 - GSM: 0497 48 97 02

SAUNA’S & INFRAROODSAUNA’S l STOOMBADEN l ZWEMBADEN & SPA’S
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product of the year 2012
Met Ergo+ biedt het Duitse hoesch nu ook whirlcomfort van het hoogste niveau 
en dit met een uitgebreid gamma aan baden en uitrustingsmogelijkheden. Rode 
draad doorheen het hele assortiment, dat trouwens een Product of the year 2012 
award in de wacht kon slepen, is het nieuwe whirlsysteem dat een combinatie 
biedt tussen een fluisterstille whirltechniek, royale vormgeving en een uitmuntende 
ergonomie. Je hebt keuze tussen een rechthoekig, vierkant, rond en ovaal bad, 
telkens voorzien van een overlooprand zodat je nog dieper in het water kunt lig-
gen. Het whirlsysteem laat combinaties toe van 14 tot 26 waterjets met 19 tot 29 
luchtjets. Een geïntegreerd verwarmingselement houdt het badwater op tempera-
tuur zonder dat je zelf regelmatig de warmwaterkraan moet opendraaien. Om de 
wellnesservaring helemaal compleet te maken, kunnen de baden worden uitgerust 
met onderwater-ledverlichting waarbij de kleuren geel, groen, rood, blauw en 
wit automatisch wisselen of vast ingesteld zijn. Bediening door middel van een 
afstandbediening of een paneel op de badrand. Richtprijs: vanaf € 7.880 (excl. 
btw) voor een bad van 207,5 x 107,5 cm. 

automatisch vuLsysteem
villeroy & boch heeft enkele van haar whirl-
poolsystemen uitgerust met innovatieve kenmer-
ken voor nog meer comfort en gezondheids-
voordelen. Zo is er de optie Smart Filling, een 
automatisch vulsysteem dat onzichtbaar onder 
de badkuip wordt geïnstalleerd. Met de Smart 
Control afstandsbediening kan het bad met 
één druk op de knop naar wens worden ge-
vuld. Je hebt keuze uit drie combinaties van 
hoeveelheid water en temperatuur. Het is zelfs 
mogelijk om het 24 uur van tevoren te program-
meren, zodat er na een hectische dag bij thuis-
komst een heel warm bad klaar staat. De stille 
Whisper System is uitgerust met vernieuwde 
Whisper Active waterjets die je individueel kan 
bedienen zodat de stromingen elk een eigen 
richting, snelheid en massage-intensiteit krij-
gen. Maak bovendien je keuze uit drie aange-
paste whirlpoolprogramma’s: Flow, Energy en 
Fit. Indien gewenst, kunnen de Whisper Active 
Jets (waterjets) gecombineerd worden met de 
optie Air Royale (luchtjets) waarmee het bad 
verandert in een sprankelende spa. Richtprijs: 
op aanvraag, afhankelijk van bad en systeem. 

ZEYDON EPOXY POOLS

4000 B x  9000 L x  1500 D
met  ro l lu ikn is

Zeydon P30+Zeydon P30

4000 B x  8000 L x  1500 D
zonder  ro l lu ikn is

Zeydon P38+

4000 B x  11000 L x  1500 D
met  ro l lu ikn is

w w w . e p o x y p o o l s . e u

m a d e  i n  B e l g i u m

NIEUW INFRAROOD SAUNA & LOUNGE SPA
HOGE WATERSTAND

WATERTERRAS

zeydon epoxy  poo ls    
hoge mauw 170
2370 arendonk

te l  +32  14  28  31  10 
in fo@epoxypoo ls .eu
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hydrosonic dieptemassage
Van teuco is dit Noovalis bad, 190 cm lang, dat naast water- en/of 
luchtjets kan worden uitgerust met hydrosonic, een bijzonder massage-
systeem met ultrasone geluiden. Hoogfrequente geluidsgolven, gecombi-
neerd met de klassieke watermassage, zorgen voor masserende stralen 
die veel dieper onder de huid inwerken. Een echte dieptemassage, dus. 
Het Hydrosonic systeem biedt je keuze uit vier massageprogramma’s: een 
schoonheidsmassage die de cellen stimuleert en cellulitis moet tegengaan, 
een ‘after sports’ massage om gespannen spieren los te maken, een pul-
serende massage om kleur en energie terug te geven en tot slot een anti-
stress massage met ontspannende werking. Het bad is bovendien uitgerust 
met een geluidsdemper op de pomp (Hydrosilence) waardoor het geluid 
aanzienlijk beperkt wordt. Verder noteren we ook nog een hydrocleansys-
teem dat de hydrojets afsluit wanneer het massagesysteem niet werkt, een 
waterniveauvoeler om te voorkomen dat de pomp droog loopt, een draina-
gesysteem en automatische desinfectie. Richtprijs bij verdeler Van Marcke: 
vanaf € 12.460 of € 16.640 met optionele luchtjets.

ZeLf uitproberen?
Systeembad of wellnessdouche testen al-
vorens te kopen? Wij selecteerden alvast 
enkele locaties in België waar potentiële 
klanten, uiteraard steeds na afspraak, te-
recht kunnen in een ‘natte’ testruimte. Dit 
aangevuld met enkele adressen waar je 
diverse wellnessmerken gewoon kunt be-
zichtigen. Noteer dat sommige producen-
ten, zoals Duravit en Villeroy & Boch, in 
hun buitenlandse hoofdzetel vaak wel meer 
uitgebreide testmogelijkheden aanbieden, 
ook met de laatste nieuwigheden. Meer 
informatie vind je daarover op de websites 
van de desbetreffende merken. 

✔ aquamass: dit Belgisch merk heeft in Brus-
sel een ruime toonzaal voorzien van een 
balneotestruimte met 4 cabines waarin 
telkens 2 testbaden staan. Hier kan je de 
krachtregeling en de massagecycli van 
de talrijke Aquamass balneosystemen uit-
proberen en je uitgebreid laten adviseren 
om te komen tot een bad op maat van 
jouw wensen. Talrijke opties mogelijk. 

 www.aquamass.com

✔ van marcke: in tal van Van Marcke In-
spirations Wellness testcentra kun je het 
effect van diverse massagesystemen, 
stoomcabines en sauna’s van o.a. Effe-
gibi, Teuco, Aquamass en Van Marcke 
aan de lijve ondervinden. Mogelijk in 
volgende steden: Zaventem, Brugge, 

Roeselare, Kortrijk, Gent, Hasselt, Aart-
selaar, Jambes en Luik. 

 www.vanmarcke-inspirations.com

✔ hansgrohe: voor wie het Hansgrohe 
Showerworld testcentrum in Schiltach 
Duitsland (www.hansgrohe.be/nl/268.
htm) toch wat ver is, biedt de Duitse sa-
nitairspecialist nu een alternatief. Op de 
Badboot, het grootste drijvend openlucht-
zwembad ter wereld dat recent opende 
in het Antwerpse Kattendijkdok, staat er 
een line-up van vijf verschillende comfor-
tabele én waterbesparende EcoSmart 
douches van Hansgrohe: de Croma 
160, de Croma 220 eco, de RainDance 
240 S air, de RainDance 240 E  en de 
RainDance 360 E. Voor de mindervali-
den is er een Croma 100 vario set met 
thermostaat Ecostat Comfort voorzien. 

 www.hansgrohe.be - www.badboot.be

✔ desco: in de Desco showroom van Wij-
negem kan sinds kort het wellnessbad 
Vita by Aquamass getest worden. De 
testmogelijkheden zullen naar verluid in 
de toekomst verder worden uitgebreid. 

 www.desco.be

✔ Lambrechts: op afspraak is er een ope-
rationele testruimte in Bilzen. Het gaat 
om afsluitbare ruimtes zoals systeemba-
den, stoombaden en sauna’s. 

 www.lambrechts.eu

✔ facq: hier zijn wel heel wat merken en 
nieuwigheden te zien, maar er is mo-
menteel geen testruimte in gebruik. 

 www.facq.be

✔ schrauwen: op vlak van wellness biedt 
deze groothandel een ruime keuze bui-
tenspa’s, infraroodcabines, sauna’s, 
systeembaden, stoomcabines en regen-
douches aan. Infraroodcabines en spa’s 
kunnen na afspraak getest worden. 

 www.schrauwen.be 
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aquademy (van der planken nv): 
www.aquademy.eu 
dornbracht: www.dornbracht.com
duravit: www.duravit.com
hansa: www.hansabelgium.be
hansgrohe: www.hansgrohe.be
hoesch: www.hoesch-design.com
Jacuzzi: www.jacuzzi.be 
teuco: www.teuco.com
van marcke: www.vanmarcke.be 
villeroy & boch: www.villeroy-boch.com

gewichtLoos genieten
Een heel ander type van wellnessbad is deze Nahho 
van duravit. Geen whirlsysteem deze keer maar wel 
een floatbad waarin je kan drijven en geniet van het 
gevoel van gewichtloosheid. De belangrijkste parame-
ter is een volledig ontspannen en uitgestrekte houding. 
Hiervoor zorgt Nahho met een speciale hoofdsteun 
die het hoofd boven water houdt. Wil je ook je oren 
onder water? Neemt dan het onderste deel van de 
steun weg en laat je nog dieper wegzinken. Een optio-
nele soundmodule, die per Bluetooth verbinding maakt 
met bijvoorbeeld een MP3, maakt het ontspannen ge-
voel compleet. Het bad zelf doet dienst als klankkast 
zodat je niet alleen boven maar ook onder water van 
muziek kunt genieten. De indirecte sfeerverlichting en 
de fraaie afwerking maken het af. Om het floatbad 
uit te proberen moet je voorlopig wel nog naar Duits-
land en meer bepaald naar het Duravit designcenter 
in Hornberg. Misschien een uitstapje waard? Design: 
EOOS. Richtprijs: vanaf € 5.650 (excl. btw). 

Badboot

Van Marcke testruimte


