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Badkamers voor mensen
Op de ISH – van 14 tot en met 18 maart in Frankfurt – was er weer een enorm aanbod
aan prachtige nieuwe sanitairontwerpen en technologische hoogstandjes.
De grootste vakbeurs op het gebied van sanitair, verwarming,
energie en klimaat- en installatietechniek trok dit jaar 200.114
bezoekers die kennis konden maken met de innovaties en
nieuwste trends van 2.482 exposanten; welk aandeel het sanitair
hierbij voor zijn rekening neemt is overigens niet bekend.

keramiek- en composietmaterialen.Voor nog meer warmte en
huiselijkheid in de badkamer was bij Bette het eerste gestoffeerde
bad te zien. Ook kranen en douchekoppen zijn er in steeds meer
kleuren en materialen – met koper- en goudtinten die bijdragen
aan een gevoel van luxe.

Motto van de ISH was dit jaar Water. Energy. Life. – waarbij
het Water staat voor duurzaam sanitair en innovatief badkamerdesign. Hoofdthema hier was ‘Badkamers voor mensen’
– met aandacht voor onder meer design, gezondheid, welness,
comfort, waterbesparing en hygiëne. Wat betreft badkamerdesign werd opnieuw duidelijk dat het al lang niet meer altijd wit
hoeft te zijn in de badkamer. Wastafels en baden zijn er steeds
meer in kleur en ook twee- of meerkleurigheid een is thema
– waarbij bijvoorbeeld de binnenzijde van een wastafel een
andere kleur heeft dan de buitenzijde. Het sanitair heeft vaker
dan niet uiterst dunne randen, mogelijk dankzij innovatieve

Het toppunt van luxueus naar de wc gaan is natuurlijk de douchewc, en deze verandert steeds meer van een grote machine in een
compact toilet dat niet van een gewone wc is te onderscheiden.
Echt vernieuwend was de urineanalyse-toilet van Duravit – waarmee gebruikers hun fysieke conditie zelf kunnen analyseren en
sturen op basis van de gemeten waarden, en het bedrijf zijn visie
op het toilet van de toekomst presenteerde.
De volgende ISH is van 12 tot en met 16 maart 2019.
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Noviteit bij Dornbracht was de mengkranenserie Vaia, in een vormgeving die
is geïnspireerd op de ‘Transitional Style’-trend in interieurontwerp – waarin
moderne en traditionele elementen worden gecombineerd. De kraan wordt
gekenmerkt door zijn elegante en eigentijdse design, en past zowel in
klassieke en moderne badkamerinterieurs als in badkamers in verschillende
stijlen. Kenmerk zijn de heldere lijnen en precieze overgangen. De verfijnde
Met BetteLux Oval Couture brengt Bette de warmte en het comfort van stof nu voor het eerst

uitloop pakt een klassieke vorm op en vertaalt deze naar een nieuw silhouet.

ook in de badkamer. De collectie bestaat uit een markant ovalen bad en een ronde wastafel –

De eveneens klassiek aandoende grepen – beschikbaar als kruisgreep

beide vrijstaand en vervaardigd van geëmailleerd titaniumstaal, dat is bekleed met een robuuste

of hendel – verbinden geometrische met zachte contouren. De conische

geweven stof van JAB Anstoetz. De stof – die ook wordt gebruikt voor buitenmeubilair – is

rozetten zorgen voor een zachte overgang naar de wastafel. Vaia bestaat

eenvoudig te onderhouden, en water-, schimmel- en weerbestendig. De stoffering is er in de

uit mengkranen en accessoires voor wastafel, bidet, douche en ligbad en

kleuren Ivory (beige), Moss (groen), Carbon (antraciet) en Elephant (grijs) – de kleuren van het

is verkrijgbaar in de oppervlakken platina mat en chroom van Dornbracht.

geëmailleerd staal zijn steeds in harmonie daarmee. De stoffering draagt bovendien bij aan een

Vanaf de herfst komt daar het nieuwe oppervlak Dark Platinum mat bij. Deze

goede akoestiek, wat de serie zeer geschikt maakt voor bijvoorbeeld open badkamers in hotels.

donkere, zijdematte kleurnuance is licht geborsteld en geeft een zachte

Door de ronde pootjes kan de vloer onder het bad eenvoudig worden schoongemaakt. Het

en aardse uitstraling. Productconcept en -design: Sieger Design; creative

ontwerp is van Dominik Tesseraux (Tesseraux + Partner, Potsdam).

director: Mike Meiré.

www.bette.de

www.dornbracht.com
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Rutger van Oldenbeek

De Cameo-collectie van het Italiaanse Valdama
bestaat uit opzet- en wandwastafels die worden
gekarakteriseerd door de rand rond het bassin – een
visueel en functioneel element dat verschillende
mogelijkheden biedt voor het plaatsen van de kraan
en bij de grotere uitvoeringen kan worden gebruikt
voor badkameraccessoires. De wastafels zijn gemaakt
van ‘Fine Fire Clay’, dat een zachte en verfijnde
afwerking mogelijk maakt. De overloop is onzichtbaar
geïntegreerd in de achterzijde van de wastafel. De
Cameo is er in verschillende afmetingen – van 28 x
60 cm tot 120 x 50 cm. De collectie bestaat verder
uit een wandbidet en een randloze wandwc. Ontwerp:
Prospero Rasulo.
www.valdama.it
SaphirKeramik van Laufen is een alternatief
Het Italiaans-Deens designduo GamFratesi

voor traditioneel keramiek dat uiterst dunne

ontwierp voor Ceramica Globo de Display-

randen mogelijk maakt en bovendien veel

collectie – een serie wandwastafels in

sterker en milieuvriendelijker is. Het Zwitserse

verschillende maten met een royaal legvlak

bedrijf liet eerder collecties in SaphirKeramik

naast het bassin, en opzetwastafels met

ontwerpen door onder meer Konstantin Grcic

dezelfde eigenschappen. Het concept van

en Toan Nguyen, op de ISH kwam daar de

het duidelijk afgebakende legvlak wordt

door Patricia Urquiola ontworpen collectie

gecomplementeerd door een viertal losse

Sonar bij. Sonar bestaat uit opbouw- en

bladen in verschillende kleuren, die kunnen

(dubbele) wandwastafels en baden, in een

worden gebruikt voor bijvoorbeeld zeep en

minimalistische vormgeving die zorgt voor een

badkameraccessoires.

optimale waterloop en de mogelijkheden van

www.ceramicaglobo.com

SaphirKeramik optimaal benut.
www.laufen.nl

Douchekop WaterCandy van Zucchetti
ISH 2017

heeft een innovatieve uitstraling
die direct het eclectische karakter
onthult: ontwerpers Ludovica+Roberto
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Palomba ‘leenden’ de vormentaal
uit de wereld van het geluid. Zo
doet de hoofddouche met een
diameter van 26 cm denken aan een
geperforeerde metalen luidspreker.
Het water wordt gereguleerd wanneer
het door de gaatjes stroomt en kan
door de gebruiker naar wens worden
aangepast. De kleinere handdouche,
De nieuwe EasyFlat van Hüppe is een volledige vlakke, naadloze en
barrièrevrije douchevloer die is vervaardigd van hoogwaardig gegoten

met een diameter van 10 cm, kan
ook worden gebruikt om het lichaam

mineraal, dat niet alleen uiterst robuust is, maar ook aangenaam

te masseren. Met een handige

en warm aanvoelt aan de voeten. De geïntegreerde afvoerdeksel

band aan de handdouche kan deze

is gemaakt van hetzelfde materiaal, waardoor de vloer zeer

op ergonomische wijze worden

onderhoudsvriendelijk en slijtvast is. EasyFlat is verkrijgbaar in vele

vastgehouden, waarbij de nozzles van

verschillende formaten en in vier kleuren (wit, matwit, matbeige en

siliconen zorgen voor een aangenaam

matantraciet), en daarmee aanpasbaar aan verschillende smaken en
badkamerinterieurs. De douchevloer kan ook worden geleverd met
een extra veilige EasyProtect antislipcoating.
www.hueppe.com

massage-effect. De in chroom
uitgevoerde Watercandy’s zijn voorzien
van een antikalksysteem.
www.zucchettikos.it
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