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mix & match
Voegen van de vloer die mooi doorlopen in de 
wand. Effen en gespikkelde kleuren die saaiheid 
geen kans geven. De keramische tegels uit de  
Global Collection Mosa inspireren je tot de meest 
originele, praktische én relaxte badkamer ooit. 
Blotevoeten-proof bovendien! De wand- en vloer-
tegels zijn in maat en kleur perfect op elkaar afge-
stemd, zodat je vlot kan combineren. 
De reeks telt een 40-tal toonaangevende  kleuren 
en verschillende wittinten, waaronder populaire 
kleuren als warm grijs, antraciet en porseleinwit. 
Glanzende, zijdematte en gespikkelde oppervlak-
ken geven je verbeelding nog meer ruimte. En je 
badkamer nog meer uitstraling. De geglazuurde zij-
kanten van de wandtegels maken trouwens elke 
hoekoplossing mogelijk. Zo kan je je badkamer tot 
in de puntjes afwerken, in je eigen zen-stijl met 
patronen op maat. Ook een perfect strokende ver-
werking tussen wand en vloer is mogelijk, waarbij 
de voegen mooi doorlopen. Speciale antisliptegels 
maken de Global Collection compleet. Formaten: 
10 x 10, 15 x 15, 30 x 30, 10 x 20, 15 x 30 cm. 
 Info: www.mosa.nl

Grenzeloos douchecomfort
De nieuwe bodemvrije deuren Liga vergemakkelijken een comfortabele instap in de 
douche en bieden voor zo goed als iedere inbouwsituatie - nis, hoek of kwartronde 
– een optimale oplossing. Schuifdeuren zijn plaatsbesparend omdat ze niet open-
zwaaien en zo uiterst geschikt zijn voor de kleine badkamer. Ze zijn verkrijgbaar in 
talrijke standaardmaten voor alle gangbare douchebakken in een standaardhoogte 
van 1850 mm of 2000 mm, kwartrond in 2000 mm. De deuren zijn licht, gemak-
kelijk en zonder lawaai te bedienen dankzij de hoogwaardige looprollen met kogel-
lager. Ergonomische beugelgrepen vergemakkelijken het gebruik op latere leeftijd. 
Dankzij naar binnen klikbare segmenten kunnen ook de anders zo moeilijk bereik-
bare tussenruimtes tussen de schuifdeurelementen vlot en snel proper gemaakt  
worden. Een 6 mm hoog bodemprofiel -naar keuze al dan niet te monteren- is  
standaard inbegrepen. Het design volgt de strakke vormgeving van de gehele reeks. 
De geanodiseerde aluminium profielen in zilver matglans en zilver hoogglans ver-
lenen de douche een aangename uitstraling. Het 4 mm dik éénlagig veiligheidsglas 
ESG, optioneel verkrijgbaar met de onderhoudsvriendelijke conditioneringslaag 
KermiClean, rondt het totaalbeeld verder af. Info: www.kermi.be

Sfeervol, praktisch en 
passend in elk interieur: 
houten jaloezieën, shut-
ters, vouwgordijnen en 
verticale lamellen pas-
sen altijd. Jasno stelde 
een top vijf samen van 

de meest bijzondere 
ramen en ruimtes waar 
dit soort raambekleding 

gemonteerd is. Eéntje 
daarvan is een ruimte 

waar je niet onmiddellijk 
aan zou denken maar 

waar iedereen gegaran-
deerd dagelijks komt…: 
de wc. Ook het kleinste 

kamertje wordt plots 
een aangename plek 

dankzij een shutter.
 

Info: www.jasno.be

one van novy
De Belgische dampkapspecialist Novy presenteert 
een nieuw product dat inspeelt op de vraag naar 
meer planningsvrijheid in de keuken. One is een 
kookplaat en dampkap in een. Je wint zo heel wat 
plaats boven de kookplaat maar ook onderin ben 
je weinig kastruimte kwijt (inbouwdiepte 17,9 cm)  
zodat er nog ruimte overblijft voor bijvoorbeeld 
twee diepe pottenlades. 
De ventilatietoren zit centraal gepositioneerd in 
de inductiekookplaat, efficiënt tussen potten en 
pannen in. Zodra je begint te koken komt de toren 
tevoorschijn om geuren en dampen stil en doeltref-
fend weg te zuigen. Uiteraard verdwijnt de toren 
weer in de kookplaat wanneer je niet kookt. Dat 
creëert visuele rust in de keuken en maakt schoon-
maken eenvoudig. Er kan aan één of twee zijden 
worden afgezogen en via de instelbare hoogte is 
de dampafzuiging ook perfect bij hoge kookpotten. 
Voor de afvoer van de dampen en geurtjes zijn er 
twee mogelijkheden: je kiest voor een afvoer naar 
buiten of voor recirculatie. Richtprijs btw en recu-
pel incl. € 3.299. Info: www.novy.be

Beschik je over onvoldoende oppervlakte voor vloerverwarming? Zelfs dan is 
het niet nodig radiatoren te plaatsen. Het voor renovatie ontwikkelde Viega is 
een droog systeem van geprefabriceerde gipsvezelplaten met geïntegreerde 
verwarmingselementen die rechtstreeks op de onderconstructie worden ge-
monteerd. De isolatie tussen de spanten kan daarbij perfect behouden blijven. 
De leidingen laten zich flexibel plaatsen rond ramen of onder het hellend dak 
waar de plaatsbesparing een extra troef is. Je hebt aan elementen ongeveer 
50% nodig van de oppervlakte benut voor vloerverwarming. De systeemele-
menten Fonterra Side 12 bieden bovendien koelingscapaciteit. In combinatie 
met bijvoorbeeld een warmtepomp, kan de kamertemperatuur met 4 graden 
zakken. Interessant voor het regelen van een aangename kamertemperatuur 
in slaapkamers of anders benutte ruimtes onder het dak. Info: www.viega.be

pull down 
De nieuwe Sync pulldown mengkraan die Dornbracht 
in primeur voorstelt, beschikt over een naar beneden 
uittrekbare uitloop met een flexibele uittrekslang. 
Hierdoor wordt een zo groot mogelijke bewegings-
vrijheid op de werkplek rondom de spoelbak bereikt. 
Een matzwarte, temperatuurgeïsoleerde greep stuurt 
de hand van de gebruiker intuïtief naar het uittrekele-
ment dat optimaal in de hand ligt. Al naar gelang het 
gebruiksdoel staan er bij Sync twee straalsoorten ter 
beschikking: een natuurlijke, heldere laminaire straal 
en een krachtige douchestraal. Switchen doe je via 
een knop aan de achterzijde van de zwarte greep. 
Design: Sieger Design. Info: www.dornbracht.com w
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