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3  VOORWOORD

INHOUD

Al meer dan 100 jaar bepaalt KALDEWEI badkamertrends - altijd met een scherp 

oog voor belangrijke ontwikkelingen en met een groot gevoel voor de 

veranderende rol van de badkamer.

Waren ooit multifunctionele badkuipen het meest gevraagd, nu is individualiteit 

wat mensen het meest van hun badkamer verlangen. En het zijn vooral creatieve 

douchevlakoplossingen die steeds populairder worden. Daarom is het des te 

belangrijker om inspiratie op te doen en zowel het materiaal als het design te 

verkennen.In het nieuwe KALDEWEI-magazine Shower Surfaces and Shower Trays 

willen wij u graag enkele inspiratiebronnen en nieuw ontwikkelde 

douchevlakoplossingen meedelen, waar wij van houden en die ons motiveren.

Het is onze missie om u te helpen uw badkamer om te vormen tot een hoogst 

individuele wellnessruimte en toevluchtsoord en deze te verfraaien met een 

douche op vloerniveau. Als we dan ook nog duurzaamheid en het gebruik van 

hightech materialen meenemen in het ontwerp van die badkamer, kan het 

eindresultaat alleen maar uitzonderlijk zijn. Van tijdloze schoonheid, uniek 

comfort en superieure functionaliteit, onze objecten zijn zeker de beste keuze 

voor een droomdouche oppervlak waar u van zult houden - vooral in termen van 

hygiëne. 

Verhef dus uw blik! En kijk ernaar uit om uw badkamer naar een hoger niveau te 

tillen!

Franz Kaldewei
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4/5  GEËMAILLEERD
        STAAL

VORMVAST CHEMISCH
BESTENDIG

UV 
RESISTENT

100 % 
DUURZAAM

KRAS - EN
STOOTVAST 

HITTE
BESTENDIG 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
EN HYGIËNISCH

BRANDEND VAN PASSIE

Mat of gepolijst. Gekleurd of wit. Getekend als een badkuip of 
gevormd als douchevlak. KALDEWEI geëmailleerd staal gaat lang 
mee - een leven lang. Blijft net zo mooi als op de eerste dag.

EERST WAREN ER STAAL EN GLAS
Wij bewijzen niet alleen maar lippendienst aan duurzaamheid. Wij leven het 
en wij produceren het. Het bewijs daarvan ligt in de natuurlijke grondstoffen 
glas en staal die wij gebruiken om onze badkamerobjecten te maken.  Twee 
authentieke, natuurlijke materialen met unieke materiaaleigenschappen. 
Staal staat voor sterkte, taaiheid, robuustheid en buigzaamheid. Glas heeft 
een prachtige luxueuze uitstraling en is uitstekend bestand tegen chemische 
en thermische belasting. KALDEWEI geëmailleerd staal combineert robuust 
staal en weerbaar glas tot een onlosmakelijke verbinding die de sterke 
punten van elk materiaal in perfecte symbiose samenbrengt. 

MEESTERLIJKE PERFECTIE 
De basis van deze symbiose is de unieke formule van KALDEWEI email. Het is 
een formule die wij zelf hebben ontwikkeld - als enige fabrikant ter wereld - en 
die wij nog steeds gebruiken om uitsluitend ons eigen geëmailleerd staal te 
produceren. In onze eigen ovens in onze hoofdvestiging in Duitsland.

VANDAAG DENKEN WIJ AL AAN MORGEN
KALDEWEI geëmailleerd staal - het meest duurzame, beste en meest 
bestendige materiaal voor uw douchevlak. En om ervoor te zorgen dat dit zo 
blijft, gebruiken wij onze decennialange expertise om onze formule en onze 
fabricagetechnieken voortdurend te ontwikkelen: voor baanbrekende 
innovaties zoals ultra-antislip-afwerkingen en een oneindige keuze aan 
nieuwe, aantrekkelijke kleuren. Ontdek zelf de fascinatie van ons KALDEWEI 
geëmailleerd staal! We weten zeker dat u er dol op zult zijn. Vandaag en 
morgen.

* Onderhevig aan voorwaarden en condities.

DE BESTE EIGENSCHAPPEN VAN ONS 
GEËMAILLEERD STAAL  
KWALITEIT IN EEN OOGOPSLAG

Het behoudt altijd zijn vorm
Zelfs bij grote temperatuurschommelingen 
behoudt KALDEWEI geëmailleerd staal zijn 
vorm.

Oppervlaktebescherming - een leven lang 
Parfum, wasgels, cosmetica, nagellak, 
shampoos, standaard huishoudelijke 
reinigingsmiddelen, chemische en 
natuurlijke haarverven - KALDEWEI is 
immuun voor vrijwel alles.

UV-bestendig - oogverblindende kleur
Dankzij onze unieke, kleur- en 
lichtbestendige KALDEWEI staal-
emaillering behoudt uw douchevlak altijd 
de kleur die u oorspronkelijk gekozen 
heeft.

100 % duurzaam - de milieubewuste onder 
de badkamerobjecten
Glas en staal vormen de basis van 
KALDEWEI geëmailleerd staal. Beide zijn 
natuurlijke grondstoffen en 100 % 
recyclebaar. Dat is pas echt duurzaam.

Kras- en stootvast - echt taai 
Wat uw KALDEWEI ook raakt - of het nu 
een douchegelfles, scheerapparaat of 
haarborstel is - het blijft altijd 
onberispelijk mooi.

Hittebestendig - inclusief bescherming 
tegen vuur
Sigaretten, lucifers of kaarsen - uw 
KALDEWEI is bestand tegen vuur en 
schroeiplekken.

Gemakkelijk te reinigen en hygiënisch -  
niet poreus en zuiver
Het glasachtige oppervlak biedt u een 
optimale, algemene bescherming tegen 
virussen, vuil en bacteriën. Het is absoluut 
hygiënisch en bovendien eenvoudig te 
reinigen. Schoner kan bijna niet!

https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/material/warranty/




Wij zijn een familiebedrijf met diepe wortels: de vierde generatie van deze 
familie ontwikkelt en produceert nu prachtige badkamerobjecten van 
uitmuntende kwaliteit. En we hebben al meer dan 100 jaar dezelfde missie: 
met uitstekende materialen en een iconisch design perfecte oplossingen 
creëren die aan de hoogste eisen voldoen en bij elke ruimte-indeling passen.

PASSIE
Of het nu gaat om een douchevlak, een badkuip of een wastafel, geëmailleerd 
staal is onze grondstof, en passie is wat ons drijft: voor de grootste precisie, 
voor een tijdloze esthetiek en voor de technische uitdagingen die wij als 
pioniers beheersen. Deze passie is wat onze medewerkers al generaties lang 
onderscheidt. Zij hebben ons tot een begrip gemaakt voor duurzame 
badkamerobjecten. Alleen zij zijn in staat om te voldoen aan onze veeleisende 
normen voor product-, ontwerp- en fabricagekwaliteit. Gisteren, vandaag en in 
de toekomst.

DUURZAAM
Als u, zoals wij, al meer dan 100 jaar natuurlijke grondstoffen verwerkt tot 
duurzame, tijdloos mooie producten, en denkt in generaties, dan zit 
duurzaamheid stevig en onlosmakelijk in uw DNA verankerd. Bedenk alleen al 
dat ons geëmailleerd staal het meest toekomstbestendige materiaal voor 
badkamerproducten is, aangezien het voor 100 % recycleerbaar is en zelf voor 
20 % uit gerecycleerd staal bestaat. Vanzelfsprekend gaan wij even 
consequent om met het behoud van hulpbronnen voor productie en transport. 
Ter bescherming van ons milieu en met het oog op toekomstige generaties.

BEKROOND
In 2017 ontvingen we een van de meest prestigieuze duurzaamheidsprijzen 
voor eco-logisch uitstekende producten en gebouwen - de "Green Good Design 
Award" - als erkenning voor onze inzet voor het behoud van hulpbronnen. Voor 
ons is dit een volgende stap op de weg naar de toekomst. Wij houden 
consequent vast aan die weg en laten nu als eerste in onze branche al onze 
producten certificeren volgens de criteria van de Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB).

DESIGN
Dat wij naast kwaliteit en duurzaamheid ook onberispelijke schoonheid 
hoog in het vaandel hebben staan, bewijzen onze meer dan 150 
onderscheidingen, zoals de Red Dot Design Award, Plus X Award, Iconic 
Awards, Interior Innovation Award en IF Product Design Award. Dankzij u 
zijn wij een van de meest bekroonde fabrikanten van badkamerobjecten ter 
wereld. Onze ontwerpers bedenken producten, looks en vormen die uw 
badkamer een eigen karakter en tijdloze schoonheid geven.

8/9  FILOSOFIE

TRADITIONEEL VISIONAIR

Een badkamer is een leefruimte. Om op krachten te komen en onze batterijen op te laden. Voor 
verfrissing, herstel en ontspanning. En het is een beslissing. Een statement dat weerspiegelt wie 
u bent. Uw levensstijl, uw levensfilosofie. Vandaag en morgen. Duurzaam.

TRADITIE

VIJFVOUDIGE UITMUNTENDHEID

KALDEWEI geëmailleerd staal -  een 
superieur materiaal
Natuurlijk, duurzaam, glad en 
warmtegeleidend - wij leveren u 
badkamerobjecten van blijvende waarde 
en onberispelijke schoonheid.

KALDEWEI productbelofte - gegarandeerde 
topkwaliteit
Wij zijn een van de weinige fabrikanten, 
die u op elk van onze producten 30 jaar 
garantie* bieden.

KALDEWEI Design - tijdloos mooi
Ons meermaals bekroonde design werkt 
tot in het kleinste detail en is afgestemd 
op uw wensen, uw stijl en uw 
droombadkamer.

KALDEWEI badkamersystemen - flexibele 
oplossingen
Onze oplossingen zijn ontworpen voor 
badkamers van elke grootte en kunnen 
worden aangepast aan uw individuele 
wensen, of het nu gaat om kleur, 
afmetingen, vorm of functie.

KALDEWEI betekent blijvende waarde - 
duurzaam overtuigend
Onze badkamerobjecten zijn gemaakt om 
eeuwig mee te gaan. Zodat u generaties 
lang kunt genieten van onvergetelijk 
mooie en ontspannende baden en 
douches.

* Onderhevig aan voorwaarden en condities.

https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/material/warranty/




12/13  HANDBOEK VOOR EEN NIEUWE 
    BADKAMER

10 GEMAKKELIJKE STAPPEN  
VOOR HET CREËREN VAN UW 
DROOMBADKAMER

* Ga na of u in aanmerking komt voor overheidssubsidies (bv. voor een drempelvrije inrichting)

1. HOE U LEEFT:
BENT U ALLEENSTAAND, EEN KOPPEL OF
EEN GEZIN MET KINDEREN*?

2. WAT IS DE PLATTEGROND VAN UW
DROOMBADKAMER OF DOUCHE-OASE DIE U
VOOR OGEN HEBT?

3. DENK AAN ALLE BADKAMEROBJECTEN DIE U
IN UW DROOMBADKAMER WENST, OM EEN
OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE RUIMTE TE
GARANDEREN

4. LAAT U INSPIREREN DOOR ONZE CREATIEVE
BADKAMER IDEEËN

5. HOE GROOT MOET OF MAG UW DOUCHEVLAK
ZIJN?

6. WILT U EEN VERHOOGD OF GELIJKVLOERS
DOUCHE-OPPERVLAK?

7. HOE ZIET UW FAVORIETE KLEUR ERUIT?
GEEFT U DE VOORKEUR AAN EEN GLANZENDE
OF MATTE AFWERKING?

8. IS OPTIMALE VEILIGHEID ONDER DE DOUCHE
BELANGRIJK VOOR U? KIJK DAN EENS NAAR
ONZE ANTI-SLIP AFWERKINGEN

9. LAAT U DOOR ONZE BADKAMERPLANNERS
ADVISEREN OVER DESIGN EN
INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN

10. BESPREEK DE INSTALLATIE EN UITVOERING
MET UW INSTALLATEUR EN KIJK UIT NAAR UW
NIEUWE BADKAMER

https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/dream-bathrooms/sample-bathrooms/
https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/dream-bathrooms/sample-bathrooms/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/
https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/material/colours/
https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/material/colours/
https://www.kaldewei.co.uk/service/renovation-and-planning/find-a-retailer/


De KALDEWEI CAYONOPLAN MULTISPACE is niet alleen 
voor douchen gemaakt, maar kan ook als onderdeel van 
het normale vloeroppervlak worden gebruikt. 
Gecertificeerd in Duitsland volgens de 
toegankelijkheidsnorm DIN 18040-2. Hij wordt op 
vloerniveau geïnstalleerd, kan naadloos en zonder 
struikelgevaar in uw badkamer worden geïntegreerd en 
is zelfs in de kleinste ruimtes een echte 
ruimtebespaarder. Bovendien biedt hij u volledige 
bescherming tegen waterschade en is hij verkrijgbaar in 
tal van schitterende kleuren. 

Voegen waarin bacteriën en vuil zich kunnen ophopen, 
behoren tot het verleden. De KALDEWEI CAYONOPLAN 
MULTI-SPACE combineert uitstekend design en veiligheid 
in de badkamer en zal u vele jaren plezier geven. De 
ronde afvoer is centraal geplaatst - in contrasterend 
chroom of geëmailleerd in dezelfde kleur als het 
oppervlak. Een blijvend sieraad in elke badkamer, groot 
of klein.

CAYONOPLAN MULTISPACE: 120 cm x 120 cm

14/15  CAYONOPLAN MULTISPACE

EEN RUIMTEBESPAREND WONDER - CAYONOPLAN 
MULTISPACE

Bekroond en duurzaam: bekroond met de Red Dot Design Award, is dit douchevlak hét 
toegankelijke, robuuste en perfect passende alternatief voor een betegelde douche. 
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NEXSYS  
De meest sublieme oplossing voor 
het douchevlak sinds de uitvinding 
van de gelijkvloerse douche: de 
smalle afvoergoot met zijn 
hoogwaardig design past naadloos 
in het totaalbeeld van uw 
douchevlak. De lineaire afvoer wordt 
aan de zijkant geplaatst, buiten de 
sta-ruimte. De designafdekking in 5 
verschillende kleuren completeert 
de chique uitstraling.

XETIS  
Het douchevlak met geïntegreerde 
wandafvoer biedt u een volledig 
nieuw esthetisch design, omdat er 
geen afvoer is die het exclusieve, 
homogene design van het naadloze 
douchevlak verstoort. De afvoer is 
vast met het douchevlak verbonden 
en verdwijnt onzichtbaar in de wand.

CONOFLAT  
Het geëmailleerde afvoerdeksel sluit 
naadloos aan op het vlakke 
bovenvlak en zorgt voor een 
elegante, strakke esthetiek met 
onbeperkte bewegingsvrijheid en 
een perfect comfort voor de voeten. 
De vierkante afvoer is in het midden 
geplaatst en geëmailleerd in 
dezelfde kleur als het oppervlak.
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SMETTELOOS MOOI
Voor een verfrissende start van de dag in de ochtend. Een reinigende manier om 's avonds te 
ontspannen na het werk, sport en vrije tijd. Alleen. Of met iemand anders. Wanneer en hoe u ook 
doucht, wij hebben beslist het juiste douchevlak voor u. Kies uit 7 series, 5 oppervlaktevarianten, 34 
kleuren en een bijna oneindige keuze aan verschillende afmetingen om uw eigen droomdouche samen 
te stellen. Veel plezier!

https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/nexsys/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/detail/product/xetis/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/detail/product/conoflat/


SUPERPLAN PLUS  
Minimalisme in zijn mooiste vorm 
met een in kleur afgestemd 
geëmailleerde afvoerdeksel voor een 
coherent en harmonieus 
totaalontwerp. 
De ronde afloop kan in de linker- of 
rechterhoek geplaatst worden - in 
contrasterend chroom of 
geëmailleerd in dezelfde kleur als 
het oppervlak

SUPERPLAN  
Hét douchevlak op vloerniveau: 
extreem plat, elegant vormgegeven 
en verkrijgbaar in een groot aantal 
afmetingen van 75 x 80 cm tot 100 
x 180 cm.
De ronde afvoer kan in de linker- of 
rechterhoek geplaatst worden - in 
contrasterend chroom of 
geëmailleerd in dezelfde kleur als 
het oppervlak.

SCONA*  
De contrastrijke en sensuele vorm 
met scherpe lijnen en afgeronde 
details bereikt een harmonieus 
hoogtepunt in een centraal 
geplaatst, rond afvoergarnituur - 
een echte blikvanger in elke 
badkamer.
De ronde afloop is in het midden 
geplaatst - in contrasterend 
chroom of geëmailleerd in dezelfde 
kleur als het oppervlak.

CAYONOPLAN  
De nieuwe manier om de wereld van 
de gelijkvloerse douchevlakken te 
betreden heet CAYONOPLAN. 
Dankzij de afvoer aan de zijkant en 
het uiterst vlakke installatieframe 
voor een eenvoudige montage is 
CAYONOPLAN de ideale oplossing. 
Even gemakkelijk te installeren op 
dekvloer of tegels, is ook installatie 
op vloerniveau mogelijk.

* In Zwitserland alleen verkrijgbaar bij geselecteerde winkeliers
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https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/detail/product/superplan-plus/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/detail/product/superplan/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/detail/product/scona/
https://www.kaldewei.co.uk/products/showers/detail/product/cayonoplan/




22/23  BOUWHOOGTES

WATERPROOF – DOOR EN DOOR 
Met onze KALDEWEI afdichtingsoplossingen kunt u uw 
siliconenvoegen effectief afdichten tegen het indringen 
van vocht. Op muren, aan de randen van het oppervlak en 
op de vloer - kortom, in alle richtingen. De 
betrouwbaarste bescherming tegen waterschade.

SILENCE PLUS – UITZONDERLIJK STIL
Opdat u op elk moment van de dag en de nacht nagenoeg 
geluidloos kunt douchen, hebben wij onze uiterst 
efficiënte geluidsisolatiesystemen ontwikkeld om te 
voldoen aan de DIN 4109- en VDI 4100-normen. En ook 
uw buren zullen tevreden zijn. Vraag uw 
badkamerspecialist naar onze DWS douchewanden 
geluidsisolatieset en onze DW-ADS anti-drone kit.

PERFECT PASSEND - INSTALLATIE GEMAKKELIJK 
GEMAAKT
Onze slimme en eersteklas KALDEWEI inbouwproducten 
vormen een perfecte aanvulling op onze KALDEWEI 
inbouwframes zoals onze stabiele middendraagsystemen 
bij onze XETIS, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS en 
SUPERPLAN XXL douchevlakken - geoptimaliseerd voor 
de CONOFLAT lijn.

VOLLEDIGE DOORSTROMING
Vlak is in. Zowel voor douchevlakken als voor 
afvoergarnituren. Voor nieuwbouw en renovatie. Om 
volledig aan uw wensen te kunnen voldoen, leveren wij u 
de bij uw douchevlak en de ruimte-indeling passende 
afvoer. Met een bijpassende afdekking of een slimme 
designafdekking. U kunt er zeker van zijn dat de 
waterafvoer uitstekend zal zijn. 

GELIJKVLOERS
Een gelijkvloers douchevlak 
zonder struikelgevaar past 
perfect bij uw tegels, industriële 
chape, stenen of houten vloer. 
Toegankelijk zonder drempels of 
treden voor maximale 
bewegingsvrijheid bij het 
douchen, zelfs in de kleinste 
badkamers.

BIJNA GELIJKVLOERS
 Met een vrijwel gelijkvloerse 
installatie, licht verspringend, zorgt 
een kleine contrasterende rand 
ervoor dat uw doucheoppervlak 
opvalt en zorgt voor een optimale 
waterafvoer, zelfs bij installatie op 
beton, steen, keramiek, hout, vinyl 
of marmer. Ideaal voor 
verbouwingen en renovaties.

DOUCHE OP SOKKEL 
Door de smaakvolle verhoging 
onderscheidt uw douchevlak zich van 
de badkamervloer en trekt direct de 
aandacht - als designobject en als 
blikvanger in uw stijlvolle 
badkamer. De ideale oplossing 
voor het opwaarderen van uw 
badkamer met een van onze 
premium design douchevlakken. 
De mooiste manier van douchen

PURE VERFIJNING

Eén geheel met uw tegels of badkamervloer. Licht verhoogd voor het afschot. Of u nu de voorkeur 
geeft aan gelijkvloers, bijna gelijkvloers of een douchevlak met sokkel - wij bieden u de beste 
oplossing voor alle bouwhoogten. Inclusief eersteklas montagecomponenten in de vorm van 
afdichtingen, geluidsisolatie en montageproducten. Deze high-end componenten hebben wij stuk 
voor stuk speciaal voor onze premium KALDEWEI douchevlakken ontwikkeld om te voldoen aan 
uw eisen op het gebied van vorm en functie



COORDINATED COLOURS COLLECTION MAT

alpinewit mat seashell cream mat prairie beige mat parelgrijs mat

oestergrijs mat pasadena grijs mat cataniagrijs mat city-antraciet mat

maple bruin mat woodberry bruin mat anconabruin mat lavazwart mat

alpinewit zwartmanhattanbahama beige pergamon

STANDAARD KLEUREN GLANZEND

HARMONIEUS AFGESLOTEN - AFVALDEKSEL GEËMAILLEERD IN DE KLEUR VAN HET OPPERVLAK 

Te combineren met CONOFLAT, SCONA EN SUPERPLAN PLUS in alle 12 matte tinten van de COORDINATED COLOURS COLLECTION

DESIGN AFDEKKINGEN EXCLUSIEF VOOR HET NEXSYS MODEL

24/25  KLEUREN

ONTWERP UW DROOMBADKAMER 
MET ONZE PRODUCTCONFIGURATOR

NATUURLIJK INSPIREREND

Licht als zand. Grijs als leisteen. Warm als aarde. Onze kleuren zijn geïnspireerd door de natuur. Ze zijn 
vrij te combineren en accentueren het bijzondere karakter van onze exclusieve douchevlakken. Het 
doordachte concept van een breed kleurenpalet biedt u eindeloze mogelijkheden voor 
kleurcombinaties en zet nieuwe maatstaven op het gebied van kleurenharmonie en exclusiviteit. Of u 
nu gaat voor harmonie in kleur of kiest voor een levendig contrast met uw tegels, parket of industriële 
dekvloer, laat uw fantasie de vrije loop en kies uit 12 matte tinten en 5 standaardkleuren met een 
subtiele glans!

alpinewit gepoedercoat glanzend goud geborsteld roodgoud geborsteld roestvrij staal glanzend roestvrij staal

https://www.kaldewei.co.uk/products/product-configurator/


26/27  
OPPERVLAKKEN

SECURE PLUS pareleffect antislip volledige antislip

KALDEWEI SECURE PLUS 
De door ons ontwikkelde KALDEWEI Secure Plus-
emaillering wordt over het hele doucheoppervlak 
aangebracht, zodat u tijdens het douchen niet uitglijdt. 
Wij bieden u deze emaillering aan in alle 12 matte tinten 
van de COORDINATED COLOURS Collection voor alle 
CAYONOPLAN, CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN 
PLUS, SUPERPLAN XXL, SCONA en XETIS 
douchevlakken.

KALDEWEI PARELEFFECT 
Dankzij onze pareleffect afwerking rolt water gewoon 
van het doucheoppervlak af en neemt daarbij vrijwel alle 
vuil- en kalkresten mee. Als er ondanks de pareleffect 
afwerking toch watervlekken of kalkaanslag 
achterblijven, kunt u die gewoon met een zachte, 
vochtige doek wegvegen - zonder gebruik van 
chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen. Dat 
betekent dat deze afwerking van het oppervlak ook goed 
is voor het milieu. Het pareleffect oppervlak is vast in 
het email van uw KALDEWEI douchevlak ingebrand. Het 
is ongelooflijk robuust, extreem duurzaam en 
verkrijgbaar voor alle douchevlakken.

KALDEWEI ANTISLIP 
Deze gestructureerde afwerking wordt aangebracht op 
geselecteerde plaatsen in het midden van het oppervlak 
en garandeert extra veiligheid onder de douche. Zoals 
bij elk oppervlak stemmen we de gestructureerde 
textuur af op het design van het afvoerdeksel - rond of 
vierkant. Want voor ons zijn schoonheid en veiligheid 
één. 

KALDEWEI VOLLEDIGE ANTISLIP
De antislip afwerking over het hele oppervlak zorgt 
ervoor dat u overal waar u in de douche staat veilig 
staat. Om de esthetiek van oppervlak en vorm van de 
afvoer perfect op elkaar af te stemmen, stemmen we 
ook hier de afwerking van het oppervlak af op het design 
van de afvoerafdekking. Het resultaat: een ronde of 
vierkante antislipafwerking over het hele 
doucheoppervlak. 

VEILIGE STAND

Oppervlakte afwerking - onzichtbaar gevormd tot cirkels en rechthoeken. Gecentreerd of 
geïntegreerd over het gehele oppervlak. Versmolten met ons unieke KALDEWEI geëmailleerd 
staal. Onze antislip, volledige antislip en KALDEWEI Secure Plus afwerkingen zorgen ervoor dat u 
stevig staat - vanaf het moment dat u in uw douche-oase stapt. Droog, vochtig of nat. Voor een 
slipvrije douche-ervaring.

https://www.kaldewei.co.uk/inspiration/material/colours/
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Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 – 35
59229 Ahlen
Germany
Tel: + 49 2382 785 0
Fax: + 49 2382 785 200
info@kaldewei.com
kaldewei.com
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