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kunt voor het ruime assortiment voor badkamer en sanitair van Gévier.

traditiegetrouw op. Prognoses. Beschrijvingen

Op 20 verschillende locaties in het hele land vind je ons voor het afhalen

van het vermoedelijke verloop van de toekomst.

van (online) bestellingen, onderdelen en service. Ook is het mogelijk er

Maar wat kunnen we met prognoses? Het

jouw maatwerk zink af te halen.

‘vermoedelijke verloop’ komt geregeld niet

Bij de 20 servicebalies kon je eerder al terecht voor het assortiment van

anders dan anders. De prognoses van banken,

zusteronderneming Rensa Verwarming & Ventilatie. Met de uitbreiding

overheidsinstanties en het CBS zijn onzekerder

van Gévier op alle servicelocaties is er nu ook landelijke dekking van ons

dan ooit. Zelfs de Miljoenennota uit september

assortiment en expertise. Zo zijn onze servicebalies met producten, advies

was geen ‘normale begroting’, zo deelde de

en service rondom badkamer, sanitair, verwarming en ventilatie dé plek

minister mee; veel getallen waren onzeker.

Locaties

Hoe en waar maken wij geld voor vrij? Welke route

Je vindt onze servicebalies in Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn,

‘doorlopen’ wij naar succes? Iedereen, ook wij,

Arnhem, Breda, Den Haag, Doetinchem, Drachten, Geleen, Goes,

laten ons – bewust of onbewust – beïnvloeden

Groningen, Hengelo, Moordrecht, Nieuwegein, Nijmegen, Ridderkerk,

door al hetgeen om ons heen gebeurt en waar

Terneuzen, Tilburg, Veldhoven en Zwolle.

wij geen invloed op hebben. Maar hoe bepaal je

Samantha Demon,

koers in een tijd van onzekere cijfers? Juist dan is

Ramona Kuiper en

het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Geloof

Damian Wüst

13 Quooker De meest duurzame warm- en
kokendwatervoorziening in de keuken

Hét showroomconcept voor
toekomstige nieuwbouwwoningen.

Nu het einde van dit jaar nadert, duiken ze

Ook bij Gévier wordt nagedacht over de toekomst.

kies je voor een duurzame verwarmingsoplossing

10 Project Yours Efficiënte bouwplaats

Vanaf nu is er altijd een servicebalie bij jou in de buurt waar je terecht

voor de allround installateur.

8 Zehnder Met een Plug-in Radiator van Zehnder

toegevoegd aan haar assortiment

13 Griffon Kolmat® Fibre Seal. De keuze van de prof

in je doel, dan kun je met passie je werk doen en
is de kans dat je het doel bereikt, het grootst.
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Zo kijken we bij Gévier ook naar de toekomst.

Vormgeving:

Wij geloven in ons doel en krijgen energie van

H2R+

ons werk. Daarom gaan wij door op de
ingeslagen weg. We investeren in de
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16
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capaciteit in de montage is onze
dienst prefab dé uitkomst om het

ontwikkeling van ons digitale platform
Meer informatie over

DeBadkamer.nl en geloven dat door

een artikel? Stuur

middel van slimme synergie nog veel

jouw aanvraag naar:

winst in de bouwkolom te behalen is.

marketing@gevier.nl

Dit gaan wij, samen met onze klanten

Het auteursrecht is van

en partners, bewijzen. Dat is in deze tijd

toepassing. Overname

misschien niet altijd gemakkelijk, maar

van (delen van) in ‘Een

met passie en daadkracht komen wij

warm bad’ gepubliceerde

steeds dichter bij ons doel.

artikelen is alleen

18 Geberit DuoFresh module. Het stankvrije toilet

Passie en daadkracht

overeen met de werkelijkheid en dit jaar is zeker

adembenemend en vooral heel comfortabel

9 Soler en Palau Gevier heeft de stilste ventilatoren

Voorwoord

toegestaan na schriftelijke

Ik wens je veel leesplezier.

toestemming en uitsluitend
met bronvermelding.

19 Hans Grohe FinishPlus: Kranen in kleur en kwaliteit

Kor Oosterhof

rendement flink te verbeteren.
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Op reis in je eigen huis door de
weelderige luxe en een stijlvol decor
van een 5 sterren boetiekhotel

Badkamerwereld Boutique
• Luxe en bijzondere materialen

• Ruimtelijk, speels en elegant

• Sterke contrasten

• Exotische invloeden

• Retro design en licht klassiek

• Rijkelijk gedetailleerd

• High-tech, ambacht en comfort

• Organisch en geometrisch

Praktisch design zoals een radiator

Theatraal

wordt een eyecatcher.

Het effect van glanzende en matte

Boutique: ‘Waan je in de wereld van

materialen en oppervlaktes; design

een luxehotel met Hollywood-allure.

en ambacht met een klassiek /

Chique, adembenemend en vooral

nostalgisch randje; het door-

heel comfortabel.’

voeren van contrasten in het totaal.

BADK AMERS

Contrastwanden

BADK AMERS

Dit zijn eigenschappen die horen bij
de badkamerwereld Boutique.

In de badkamerwereld van Boutique
is er minimaal één contrasterende

Patronen & lijnenspel

Comfort en elegantie

wand. Bijvoorbeeld alles donker en

De uitstraling ontstaat bij Boutique

Het design van Boutique wordt

één lichte wand of omgekeerd. Een

door geometrisch en organische

gekenmerkt door comfortabel,

contrastwand kan ook in afwijkende

lijnen; grafisch minimalistisch spel;

luxueus en elegant door de

materiaal zoals tegels of natuursteen.

vorm-statement in kleur hexagon

bijzondere details, vormgeving en

tegelwand of materiaal zoals marmer.

materiaalgebruik.

Roségouden of zwarte kranen in

Ruimtelijk & groots

Passend bij jou budget

afgerond, organisch design: in het

Een vrijstaand bad of wastafel als eye-

Boutique heeft drie prijsvarianten:

oog springende vormgeving. Dit zijn

catcher; een grote inloopdouche, die

Basic, Comfort en Premium. Het

dé blikvangers die het Boutique-

er uitspringt qua design en locatie. Het

gekozen materiaal, design en

gevoel versterken.

zijn statements die Boutique typeren.

afwerking zijn van invloed op de

Retro design

totaalprijs. In iedere variant is
‘Boutique’ zicht- en voelbaar: het
decoratieve element van de tegels,
de contrastrijke combinaties, een
bijzondere kraan of radiator in

Gévier heeft samen met trendwatchers en stylisten voor de
consumenten vier badkamerwerelden ontwikkeld volgens

retro-chique design, het geeft deze
badkamer allure en hotelcomfort.

de laatste trends. De vier werelden bestaan uit: Me, Home,
Boutique en Spa.

M
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Waan je in de wereld
e is een trendy

Badkamerwereld Boutique

badkamer met een

Deze badkamerwereld brengt je

designuitstraling.

terug naar de art-decoperiode van de

Home is huiselijk en

vorige eeuw. Het voelt nostalgisch,

heeft warme accenten. Boutique

luxueus en is rijkelijk uitgevoerd met

voelt aan als een luxe hotel en Spa

gedurfde en spannende details. Alles

is een soort kuuroord thuis, met

is voorzien van de laatste snufjes;

natuurlijke uitstraling. In deze editie

smartphone connection, eco-

van een ‘Een warm bad’ stellen we

vriendelijk en duurzaam, onzichtbaar

badkamerstijl Boutique aan je voor.

weggewerkt achter luxe materialen.

van een luxehotel met
Hollywood-allure. Chique,
adembenemend en
vooral heel comfortabel.
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de tekeningen en keuzes staan op

van 2020. Via de portal kiezen ze

online al uitgedokterd heeft.” De

één platform, die toegankelijk is voor

stijl en ontwerp en kunnen ze zelf

badkamer van DeBadkamer.nl is

ontwikkelaar/bouwer, installateur

gaan ontwerpen en variëren. Met

een impressie, moodboard, stukslijst

en koper. Het platform is van Gévier,

de specificaties van de woning bij

en technische montagehandleiding

maar de groothandel werkt in op-

de hand kunnen de kopers online

in één platform. Gévier heeft

dracht van de bouwer, met uiteraard
de installateur als partij die de badkamer van de koper gaat installeren.

“We bouwen de prijzen van onderaf op,

Vier stijlen

in plaats van dat we ze van bovenaf afpellen.”

De koper gaat op badkamerjacht, en

Hoofd Showrooms: Rik Heijink

SANITAIR | SHOWROOM

Showroom van de toekomst

en Boutique. Me is de eigenzinnige,

begeleid worden in hun keuzes. In

sanitairshowrooms in Bunnik en in

persoonlijke designbadkamer. Spa de

de software van PaletteCAD kan

Drachten. “De tijd zal het leren of we

rustige, natuurlijke ‘zen’-plek, Home,

ontworpen worden in de specificaties

voor dit concept meerdere toonzalen

de warme, landelijke, modern-

van de woning. De tool heeft de

moeten hebben”, zegt Rik Heijink.

klassieke uitstraling. Boutique heeft

mogelijkheid om IFC/BIM bestanden

de luxe van een hotelkamer: chique,

inclusief artikelcodes te importeren

Transparantie in prijzen

klassiek, met bijzondere materialen.

en exporteren. De software biedt

Belangrijke pijler in het concept is

Elke stijl heeft drie budgetniveaus:

mogelijkheden om projectspecifieke

de transparante prijsvorming, sluit

Basic, Comfort en Premium, waarbij

progamma’s te maken, waarin zowel

Heijink af. De bruto/netto prijzen en

de badkamers inclusief installatie

ontwikkelaar, installateur, maar ook

de opslagen van de verschillende

ongeveer variëren in prijzen tussen

de uiteindelijke eindgebruiker zijn

partijen zijn helder. “We bouwen de

de 7.500 en 12.000 euro. Binnen

portaaltje heeft. De kracht van het

prijzen van onderaf op, in plaats van

de stijlen wordt gewerkt met sanitair

concept zit natuurlijk ook deels in de

dat we ze van bovenaf afpellen”, zegt

van bekende A-merken en producten

herhaling die seriematige nieuwbouw

Heijink. “Dat zal even wennen zijn,

van het eigen label Trendline, een

met zich meebrengt. “Bovenal heeft

maar maakt voor iedereen duidelijk

selectie binnen het assortiment van

de koper het gevoel zelf aan de

wie wat verdient in de keten. Dat

de grote sanitairmerken.

knoppen te zitten. Hij of zij kan op

maakt voor de koper inzichtelijk

basis van het budget een individuele

welke waarde er door welke partij

badkamer samenstellen.

wordt toegevoegd.” Wat hoopt Gévier

Naast deze badkamers, maatwerk

-naast projecten- vooral te bereiken

binnen de grenzen van het nieuw-

Het nieuwe badkamerplatform DeBadkamer.nl van Gévier
is weer een stap dichterbij. Hoofd Showrooms Rik Heijink
over de nieuwe kijk op de nieuwbouwbadkamer. “De fysieke
showroom is een beleving van wat een koper online al
uitgedokterd heeft.”

E

bouwproject, biedt DeBadkamer.nl

Het bezoek aan de showroom is

met het concept? “Een betere

keten. “Wij zien het juist als een kans

ook nog twee opties voor de onder-

onderdeel van het concept, maar

samenwerking met ontwikkelaars,

om de hele keten meer kwaliteit,

kant van de markt. Merkpakketten

in plaats van de eerste stap nu de

installateurs en uiteindelijk tevreden

transparantie en minder faalkosten te

van A-merk leveranciers én een

vervolgstap. “Het showroombezoek

kopers. Maar ook transparantie en

bezorgen”, zegt Heijink. Dus zakelijk

productconfigurator voor de kopers

is een beleving van wat een koper

faalkostenreductie.”

een toegevoegde waarde. Maar de

die echt voor basic gaan. “Binnen

kopersmodule die Gévier in de markt

die laatste opties is ook de dienst-

gaat zetten, is ook een ontwerpfeest

verlening beperkt: we leveren

voor de eindgebruiker, in plaats van

enkel technische specificatie met

nieuwbouw van woningen. En die

een proces vol beperkingen. Alle

eventueel een platte tekening.”

gewerkt om dit najaar

sector krijgt komende jaren flink

stappen in het bouwproces vallen als

Keuzes te over, maar dan dus wel

klaar te zijn voor de eerste

wat steun van de overheid om het

efficiënte puzzelstukjes in elkaar.

conceptueel verpakt, zodat grote

projecten. Spannende

woningtekort aan te pakken.

voordelen in het proces kunnen

Hoe werkt het?

tijden voor Hoofd Showrooms

6

werd als een bedreiging voor de

r wordt binnen Gévier hard

SANITAIR

SANITAIR

kiest uit vier stijlen; Me, Spa, Home

worden behaald.

Rik Heijink, die het zorgvuldig

In de keuze voor de badkamer is

Kopers van nieuwbouwwoningen

samengestelde concept nu stap voor

een hele grote rol weggelegd voor

krijgen via hun bouwer een login bij

Klantreis

stap werkelijkheid ziet worden. Want

online. En dat is best spannend

DeBadkamer.nl. Op dit platform vindt

Binnen de stijlen wordt de koper

het moet hét showroomconcept

in sanitairland, waar het online

de informatie, inspiratie en commu-

wel meegenomen in de klantreis

van de toekomst worden voor de

oriënteren en kopen heel lang gezien

nicatie plaats. De overeenkomsten,

die helemaal voldoet aan de eisen
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Plug in voor elektrisch verwarmen
We moeten goed op de aarde passen. Het
gebruik van fossiele brandstoffen voor wonen
neemt inmiddels sterk af. Elektrisch is de norm.
Met een Plug-in Radiator van Zehnder kies je
voor een duurzame verwarmingsoplossing. De
all-electric radiatoren van Zehnder zijn namelijk
de perfecte aanvulling op vloerverwarming en
de warmtepomp.

De stilste ventilatoren
van Soler & Palau
Gevier heeft het programma van Soler & Palau
(S&P) toegevoegd aan haar assortiment.
Hierdoor beschik je per direct over de stilste
badkamerventilatoren op de markt: slechts
26,5 dB(A)!

S&P is de grootste ventilatoren-fabrikant van Europa,

leefklimaat. En dat is nog eens zeer gemakkelijk ook:

met een zeer breed assortiment voor de utiliteit,

de Plug-in Radiatoren vragen alleen om een stopcontact

industrie en woningbouw. Het programma wordt

en zijn in een handomdraai geïnstalleerd. Net als de

gekenmerkt door de vele zowel stille als slimme

‘gewone’ Zehnder radiatoren, is een Plug-in Radiator

oplossingen. Voor toilet en badkamer biedt S&P sinds

verkrijgbaar in vele modellen en kleuren.

jaar en dag de gepatenteerde ‘silent blocks’, de techniek

Adaptief

die zeer stille werking garandeert, gecombineerd met

De SILENT DUAL heeft als eerste op de markt een

een reële opvoerhoogte.

adaptieve, oftewel zelflerende hygrostaat aan boord.

Heat on demand
Ophangen, stekker in het stopcontact en klaar. Het

SANITAIR

BADK AMERS

De grootste
Zo creëer je ook in de badkamer een comfortabel

Waardoor de hygrostaat onderscheid maakt tussen

SILENT

geringe veranderingen in de relatieve vochtigheid (RV)

de radiator op elke gewenste plek met een stopcontact

Open raam detectie

Uit de SILENT-serie kan worden gekozen voor een

in de atmosfeer, en veranderende RV door douche- of

in de buurt. Een Plug-in Radiator maakt in korte tijd de

Staat het badkamerraam open? Dan schakelt de open

aan/uit versie, of versie met instelbare nalooptijd, een

bad-gebruik. De ventilator zal dus niet ongewenst tijdens

ruimte aangenaam warm. ‘Heat on demand’ noemen we

raam detectie de Plug-in Radiator vanzelf uit. Ook dat

hygrostaat en diverse andere uitvoeringen. Alternatief is

koude vochtige nachten aanslaan, maar alleen als het

dat. En dat is zeer comfortabel.

voorkomt onnodig stroomverbruik. Verwarmen van de

de SILENT DESIGN serie beschikbaar: strak vormgegeven

nodig is: ventileren om badkamer en toilet droog en zuiver

badkamer is dan immers niet nodig.

ventilatoren leverbaar in verscheidene kleuren en dessins.

te houden.

is allemaal mogelijk in meer dan 700 kleuren. Los van

SILENT DUAL

Buisventilatoren

de prachtige designs is er een ding wat alle Zehnder

Geheel nieuw is de SILENT DUAL toilet- en

Ruimte om de ventilator buiten

radiatoren met elkaar verbindt en dat is de

badkamerventilator. Deze serie is voorzien van én een

de badkamer te plaatsen?

uitmuntende Zwitserse kwaliteit.

aanleggen van verwarmingsbuizen is verleden tijd. Hang

Elektrische radiatoren voor
de projectenbouw
In projecten met meerdere gelijke woningen of
appartementen is een Plug-in Radiator van Zehnder de
perfecte oplossing. Speciaal voor projectenbouw is er
een assortiment aan betaalbare elektrische radiatoren
die de badkamer op ieder gewenst moment snel en
comfortabel verwarmen.

Zwitserse kwaliteit
Laat je inspireren online of in een van onze showrooms.
Voor ieder budget en voor iedere badkamer is namelijk
Zehnder-kwaliteit toe te passen. Of je klant nu voor
ingetogen basic of juist uitgesproken modern gaat, het

Draadloze bediening

8

hygrostaat (vochtsensor) én een bewegingssensor.

De eveneens fluisterstille TD

Plaats de draadloze bediening op de gewenste plek

Daarnaast heb je bij het inbedrijfstellen de keuze voor

buisventilatoren zijn natuurlijk

in de badkamer, bijvoorbeeld bij de deur of de spiegel

automatisch programma aan/uit of laag/hoog. Ook is de

ook beschikbaar. In diverse

en stel gemakkelijk een weekprogramma in. Zo is

ventilator voorzien van een instelbare nalooptimer, voor

uitvoeringen en capaciteiten,

de badkamer warm wanneer dit gewenst is en wordt

zowel de badkamer als het toilet een veel gevraagde en

direct uit voorraad leverbaar!

onnodig stroomverbruik voorkomen.

praktische optie.

EEN WARM BAD

november 2020

9

“We hebben de samenwerking met de specialisten
van de Rensa Family opgezocht om het proces op
de bouwplaats zo efficiënt mogelijk te kunnen

Efficiënte bouwplaats

Er zit dus een hele grote uitdaging in

Sanitair: voormonteren

het effectief stroomlijnen van de ma-

Samen met de installateur werd

teriaal- en montagestromen. Key ac-

het proces in behapbare stukken

countmanager Dirk Roes

opgeknipt. Voor het sanitair werd

zat namens Gévier en Rensa

gekozen voor de prefab van Gévier.

vroeg aan tafel om mee te denken.

Op de afdeling Prefab wordt het

“Dat is hier de sleutel geweest tot

sanitair voorgemonteerd. Voor de

een efficiënte bouwstroom. Onze

ruwbouw betekende dit dat het in-

uitdaging hier was om het met Bre-

bouwreservoir uitgepakt op de bouw

man zo strak mogelijk te organiseren

werd geleverd: op hoogte gesteld,

zodat zij geen buikpijn hebben over

voorzien van knietje en een stukje

het proces.”

leidingwerk. In deze bouwfase hoefde

SANITAIR

SANITAIR

organiseren.”

het montagewerk van 20 woningen
per week realiseren.”
Het deelproject bestaat uit 197

Door de prefabricage van sanitair draagt Gévier bij aan een geolied bouwproces van in

grotere appartementen voor

totaal 621 appartementen in Leiden.  

D
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studentenwoningen, en 424 iets
young professionals. Elk appartementje heeft een eigen badkamer
met douche en toilet. Het installatie-

e Leidse Schans is een

afgestudeerde young professionals in

engineering en de montage van de

werk in de ruwbouw is door Breman

enorm project waarin in

de studentenstad.

installatietechniek. Projectleider

zelf verzorgd.

totaal 1900 studenten-

werd gekozen

Mark Dam van Breman Zuid: “We
Op dit moment bouwen Ballast

hebben de samenwerking met de

Uitdaging: bouwstroom

en starterswoningen worden

Nedam en Vorm Bouw een fase

specialisten van de Rensa Family

De bouwstroom gaat snel: de plan-

gebouwd. De campus moet niet

van 621 appartementen die eind

opgezocht om het proces op de

ning voorziet 20 appartementen per

alleen studenten huizen, maar vooral

dit jaar af moeten zijn. Breman

bouwplaats zo efficiënt mogelijk te

week. De gebouwen zijn tot 17 ver-

ook ruimte bieden aan starters en

Zuid verzorgt het ontwerp, de

kunnen organiseren. Zo kunnen we

diepingen en hebben lange gangen.

woningen, voorzieningen

Voor het sanitair

voor de prefab
van Gévier.
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voor diezelfde wekelijkse leveringen

“De wastafels zijn voorzien van sifon, kraan en

op de bouwplaats. Ook hier zo min
mogelijk verpakkingsmateriaal, maar

aanvoerleiding, op de toiletten is de bril
voorgemonteerd. Al dit materiaal is per woning,

sanitair veilig vervoerd kan worden.
Een Quooker-systeem in je keuken is veilig, multi-

Toegevoegde waarde

inzetbaar en bovendien ook een duurzame keuze.

Het logistieke plan zorgt ervoor dat
de vrachtwagen wekelijks rond de

Energiebesparend

30 rolcontainers aan sanitair en in-

Dankzij een perfecte isolatie is het verbruik slechts 10W.

het reservoir enkel maar aangesloten

De wastafels zijn bij de afdeling

stallatiemateriaal levert, genummerd

Dat is nog minder dan het verbruik van je wifi-router.

te worden. De montagematerialen

Prefab voorzien van sifon, aanvoer-

op appartement.

Het Quooker COMBI(+) reservoir is niet voor niets

voor de pot, en het isolatiematje

leiding en kraan, op de toiletten

–onderdelen van het reservoir- wer-

is de bril voorgemonteerd. Al dit

De coronacrisis zorgde bij toeleve-

CUBE veel energie verbruikt, kunnen we geruststellen.

den uit deze stroom gehaald, en bij

materiaal is per woning, genummerd,

ranciers her en der voor uitdagingen.

Of je drinkwater koelt in een koelkast of een gekoeld

de sanitair levering bijgevoegd.

in afsluitbare containers klaargezet

“Maar dan komt onze toegevoegde

voorzien van energielabel-A. Wie zich afvraagt of een

waarde als groothandel kijken”,
vertelt Roes. “Wij hebben ervoor gezorgd dat we ruimschoots materialen
in huis hadden, zodat de klant altijd
zijn leveringen heeft gekregen. Deze
tijd laat juist zien welke waarde de
voorraadfunctie van de groothandel

waterreservoir, maakt niets uit. Het afkoelen kost

In één op de drie keukens wordt hij inmiddels
geplaatst. De Quooker. Een kraan die direct kokend
water levert. Kraan op het aanrecht, reservoir in
het kastje eronder. Voor thee, koffie, aardappelen,
rijst, pasta, groenten en noem maar op. En met
de Quooker CUBE tap je ook gekoeld en bruisend
water uit dezelfde Quooker-kraan.

SANITAIR

SANITAIR

genummerd, in afsluitbare containers klaargezet.”

uiteraard wel genoeg karton dat het

Quooker, de meest duurzame warm- en
kokendwatervoorziening in de keuken

evenveel energie en met maar 12W stand by-verlies
(ongeveer €0,07 per dag) is de CUBE ook nog eens
zuinig. Daar hoeft de koelkastdeur niet meer voor open
te staan.

kan hebben.” Dat geldt ook voor de
afdeling Prefab. Dirk Roes: “Met deze
werkwijze kunnen we de monteursuren veel effectiever
maken. We beperken de vervoers
bewegingen op de bouwplaats,
minimaliseren de afvalstromen, en
brengen de faalkosten terug.”

“Met deze werkwijze
kunnen we de monteursuren
veel effectiever maken.
We beperken de vervoersbewegingen, minimaliseren
de afvalstromen en brengen
de faalkosten terug.”
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Kolmat® Fibre Seal. De keuze van de prof
Kolmat® Fibre Seal is uniek als het gaat om het
nastellen van schroefdraadverbindingen. Zelfs
bij terugdraaien van meer dan 180° blijft de
verbinding 100% afgedicht. Kolmat® Fibre Seal
is universeel toepasbaar en geschikt voor o.a.
(drink)water, LPG(gas), (pers)lucht en verdunde
zuren en basen. De geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband is bestand tegen druk
tot 26 bar, temperaturen tot 160°C en gemaakte
verbindingen kunnen direct worden belast.

Gekeurde kwaliteit
Alle verbindingen

Dit product voldoet aan alle relevante (inter)nationale

Met Kolmat® Fibre Seal kunnen alle typen

keuren, zoals GASTEC, ACS, DVGW, WRAS, KVBG en

schroefdraadverbindingen perfect worden afgedicht.

Europese normering EN 751-2.

Of het nu gaat om verbindingen in metaal, kunststof

Kolmat® Fibre Seal is conform EN

of een combinatie van beide: Kolmat® Fibre Seal biedt

751-2 getest bij gas tot 5 bar bij

een betrouwbare oplossing. Het product is toepasbaar

-20°C tot +70°C en bij water tot

op o.a. koper, messing, (gegalvaniseerd) staal, RVS,

16 bar bij +95°C en 7 bar

zink, PVC, CPVC en ABS.

bij 130°C.
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SCHELL ELEKTRONISCHE KRANEN:

Goed voor het milieu en voor het oog
Legionellapreventie en waterbesparing zijn vaker
thema’s in eigen huis. Na een lange vakantie moet
eigenlijk het hele leidingsysteem grondig gespoeld
worden, om zeker te gaan dat de kwaliteit van
het water is gewaarborgd. Dat is meestal een
handmatige klus die veel tijd en water vergt.
Elektronische kranen spoelen automatisch en doen
dat op een zuinige manier. Ze gebruiken alleen
zoveel water als nodig.

omvatten bijvoorbeeld de programmering van tijdsafhankelijke stagnatiespoelingen, automatische thermische
desinfectie, kraangroepen en gegevensregistratie.

Dubbel veilig
Een ander opvallend onderdeel is de geïntegreerde
thermostaat. De thermostaat zorgt voor warm watercomfort vanaf de eerste seconde - zonder dat er eerst koud
water uit de kraan komt. De geïntegreerde temperatuur-

BADK AMERS

BADK AMERS

begrenzer voorkomt watertemperaturen boven 38°C en
beschermt zo tegen brandwonden. Een automatische
beveiliging sluit binnen een seconde de heet watertoevoer
af als de toevoer van koud water stopt.

Fraai ontwerp

LINIDO PRESENTEERT MET TROTS:

Met afgeronde lijnen en fraaie geometrische vormen

De nieuwe serie Ponte Giulio

heeft het Keulse ontwerpteam van Uwe Spannagel de
Xeris-armaturen een karakteristiek uiterlijk gegeven.
Onderscheidend is de licht gebogen kraanmond,
Schell is een armaturenspecialist uit Duitsland die een

waardoor het water goed afgevoerd wordt. Het gladde

hele reeks elektronische oplossingen voor de badkamer

chroom biedt weinig houvast voor kalk of vuil. Duurzame

biedt, die hygiëne en veiligheid van water weten te waar-

materialen, de lichte bediening en de brede, zacht

borgen, waardoor de badkamer altijd een veilige oase is.

borrelende waterstraal geven deze armaturen een
uitstraling met hoge kwaliteit. De armaturenlijn voor

Linido heeft al meer dan 80 jaar ervaring en
een ongeëvenaarde passie voor het creëren van
producten die toegepast worden in aangepaste
badkamerruimtes. Met de komst van de Ponte
Giulio collectie vernieuwd Linido het speelveld
van badkameraanpassingen met een verfrissend
scala van afwerkingsmogelijkheden, kleuren
en oplossingen.

combinatiemogelijkheden waardoor de producten feilloos
toepasbaar zijn in elke moderne badkamer of toilet.

Flexibel toepasbaar
Om aan de individuele flexibiliteitswens te voldoen zijn de

De elektronische wastafelkraan

wastafels bestaat uit maar liefst 32 uitvoeringen. Er

De SCHELL Xeris E-Thermostaat is een elektronische

zijn zelfsluitende kranen, elektronische varianten met

wastafelkraan, die dankzij innovatieve elektronische

handsfree bediening, uitvoeringen voor koud water,

technologie niet alleen voor hygiëne, veiligheid en maxi-

mengkranen en thermostatische uitvoeringen; allemaal in

maal comfort zorgt, maar ook voor een bewust, duurzaam

drie maten: klein, middelgroot en groot. Daardoor

De collectie van Ponte Giulio staat garant voor een

Montage- en onderhoudsgemak

gebruik van water en energie. Dat is te danken aan de

past Xeris moeiteloos in elke badkamer.

comfortabele en veilige ervaring en biedt een stijlvolle en

De producten zijn met grote zorg ontworpen en voldoen

netwerkmogelijkheden, die bijvoorbeeld integratie in het

strak vormgegeven product welke door de strakke lijnen

aan de hoogste normen op gebied van veiligheid, zonder

waterbeheersysteem SWS mogelijk maken en het feit dat

puur Italiaans design uitstraalt. Door gebruik te maken van

concessies te doen aan het ontwerp en afwerking. Door

de kranen individueel programmeerbaar zijn. De functies

slimme oplossingen, zoals accessoires die men vrijwel op

gebruik te maken van een slim design en hoogwaardige

elke beugel kan bevestigen, zijn de producten geschikt te

materialen, zijn mogelijke plekken waar vuil zich kunnen

maken voor elke ruimte en verschillende toepassingen.

ophopen tot een minimum beperkt. Door de jarenlange

douchezitting en toiletsteunen eenvoudig te verwijderen
en terug te plaatsen. Op deze wijze kan eenvoudig worden
voldaan aan de wens die op het moment geldt.

ervaring is bij het ontwerp de praktische kant niet uit het

Design en healing evoirment

oog verloren. De producten zijn snel, stabiel en eenvoudig

Diverse onderzoeken wijzen uit dat een aangename

te monteren zodat men kostbare tijd bespaart.

leefomgeving, waarin de gebruiker zich in bevindt,
direct bijdraagt aan het herstelproces en een prettiger
werkomgeving vormt de professionals. Door gebruik te
maken van kleuren en verschillende designs is men in
staat om met de Ponte Giulio collectie beter aan te sluiten
bij de algehele uitstraling van de omgeving/gebouw,
waardoor de healing evoirment nog beter tot uiting komt.
De Ponte Giulio collectie biedt een breed scala een

14
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Prefab Sanitair
Met het huidige tekort aan capaciteit in de montage is onze dienst prefab dé uitkomst om
het rendement flink te verbeteren. Een geprefabriceerd product vermindert het aantal
handelingen op de bouw, waardoor jij je kunt richten op het echte installatiewerk en
monteurs een stuk efficiënter kunt inzetten. Zeer welkom in deze tijd waarin we allemaal
handjes tekort komen. Kortom: verhoog het rendement door prefab.

SANITAIR

SANITAIR

“Een geprefabriceerd product
vermindert het aantal handelingen
op de bouw.”
Voordelen prefab
• Verhoging productiviteit.
• Monteurs kunnen zich concen-

• Fonteincombinatie: monteren
van de kraan en sifon;
• Inbouwreservoir: per bouwfase

treren op het installatiewerk in

uitleveren van onderdelen, op de

plaats van montagewerk.

juiste hoogte instellen van het

• Reduceren van fout- en faalkosten.
• Geen tijdverlies door overtollig

frame en het op lengte maken van
de waterleiding plus het persen
van de koppeling.

verpakkingsmateriaal. Met name
voor een inbouwreservoir scheelt

Prefab wordt extra interessant

dit veel tijd!

als je de artikelen door ons in een
rolcontainer per woning laat leveren.

Artikelen die in aanmerking
komen voor prefab

Wanneer je jouw processen

• Wastafelcombinatie: monteren

wilt optimaliseren en daardoor

van de kraan en sifon;
• Toiletcombinatie: monteren van
de zitting;

16

het rendement wilt verbeteren,
neem dan contact op met jouw
vertegenwoordiger.
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IEDEREEN KAN GENIETEN VAN FRISSE LUCHT

FINISHPLUS:

Geberit DuoFresh module.
Het stankvrije toilet.

Kies voor kleur en kwaliteit
Kies voor kleur en een persoonlijke uitstraling
met de kranen en douches van hansgrohe. De
combinaties zijn eindeloos. Van mat zwart,
glanzend goud tot sereen wit. Dit maakt FinishPlus
zeer geschikt om iedere badkamer een persoonlijk
karakter te geven en stromend water een nieuwe
dimensie.
Het assortiment is beschikbaar in vijf kleuren: mat zwart,

BADK AMERS

mat wit, Brushed Black Chrome, Polished Gold Optic en

SANITAIR

Brushed Bronze. Het productieproces van FinishPlus
zorgt voor kleur die blijft: zo worden de metallic kleurafwerkingen aangebracht in een proces van Physical Vapor
Disposition (PVD). Hierbij worden kleurmoleculen onder
een vacuüm in het kraanoppervlak afgezet. Dit zorgt voor

een volle luchtige waterstraal dankzij AirPower. Met de

een harde en krasvaste kleurlaag op je kraan of douche.

Comfortzone zorgt hansgrohe bovendien voor precies de
juiste afstand tussen iedere wastafel of waskom en de

Of je nu een bestaand toilet hebt of een nieuw
toilet aan het installeren bent, iedereen kan
vanaf nu genieten van frisse lucht op het toilet.
Waar eerst de geurzuivering onderdeel was van
het inbouwreservoir, is het nu een losse module
die in de Sigma-inbouwreservoirs past. Bestaande
toiletten kunnen middels deze losse module nu
ook voorzien worden van geurzuivering. Goed
nieuws voor mensen die ook frisse lucht in en
rondom het toilet willen, maar geen verbouwing
wensen.

Achter al die kleur en glans schuilen de slimme innovaties

uitloop van de kraan, zodat het water niet te hoog opspat

van hansgrohe: of het nu gaat over water besparen met

en je genoeg bewegingsvrijheid houdt. Kies voor kleur en

EcoSmart, eenvoudig schoonmaken met QuickClean of

ervaar het verschil.

geïntegreerd, waarin een DuoFresh stick geplaatst kan
worden voor een hygiënische en frisse spoeling.

Hoe bouw je de DuoFresh module in?
Een technische voorwaarde voor de inbouw bij een
bestaand toilet is de aanwezigheid van een Geberit Sigma
inbouwreservoir - Sigma 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
of Sigma 8 cm (vanaf bouwjaar 2016). Het installeren
verloopt heel eenvoudig volgens een uitgekiend concept.
De enige vereiste is dat er een netspanningsaansluiting
van 230 V beschikbaar is. Behalve de transformator zijn
alle componenten te installeren via de bedieningsopening

Hoe werkt de DuoFresh module?

van het reservoir. De transformator wordt elders geplaatst

De Geberit DuoFresh module verwijdert onaangename

– in een elektra-inbouwdoos of bijvoorbeeld achter

geuren direct uit de toiletpot. Via de spoelbuis en het

het closet met een spatwaterdichte kabellasdoos. De

bodemventiel zuigt de DuoFresh module de vieze lucht

Geberit DuoFresh module is te combineren met de Sigma

aan. Deze wordt geneutraliseerd in het keramisch filter en

bedieningsplaten voorzien van druktoetsen in de series

vervolgens terug de toiletruimte ingeleid via de bedienings-

Sigma01, -10, - 20, -21, -30 en -50.

plaat. Een naderingssensor regelt automatisch het in- en
uitschakelen van deze geurzuivering. En dat niet alleen:
ook een LED-oriëntatielampje achter de bedieningsplaat,

Voor meer informatie ga naar:

die voor subtiele verlichting tijdens de nachtelijke gang

hetstankvrijetoilet.nl

naar het toilet zorgt, werkt op deze sensor. Via een app
is dit individueel instelbaar. De Geberit DuoFresh module

18

geeft tevens heerlijk fris water bij elke spoeling; achter

Creëer een persoonlijke stijl en beken kleur.

de bedieningsplaat is onzichtbaar een toiletstickhouder

hansgrohe.nl
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Showroom van
de toekomst
Weer een stap dichterbij het
nieuwe badkamerplatform

BADK AMERS

Project Yours
Zo zorgt Gévier voor
een geolied proces op
de bouwplaats

SANITAIR

Prefab Sanitair
Onze dienst prefab is dé
uitkomst om het rendement
flink te verbeteren

gevier.nl

