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...voor Dagmar Buysse is kiezen voor een 
badkamerrenovatie van A tot Z, want hij 
zorgt werkelijk voor alles: van het ontwerp 
van je nieuwe badkamer tot de afbraak van 
je oude badkamer, van een perfecte planning 
tot op elkaar aansluitende vaklui. Ja, zelfs de 
eindschoonmaak nemen we op ons.
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Editorial

Waarom Dagmar Buysse de beste keuze is 
voor wie de badkamer wil renoveren 

Dagmar Buysse biedt al sinds 2002 de mooiste totaaloplossingen 
voor badkamerrenovatie. Hij laat zich hiervoor graag bijstaan door 
zijn ondertussen meer dan 125-koppige team van vakspecialisten: 
van loodgieters, stukadoors, schrijnwerkers en elektriciens tot 
verkopers, projectleiders en administratieve medewerkers, één 
voor één mensen met bakken ervaring op het gebied van badka-
merrenovatie.

Uniek aan Dagmar Buysse is dat hij geheel vrijblijvend bij je thuis 
komt opmeten. Nadien ontvang je een offerte waarin alle kosten 
zijn opgenomen. Zo kom je voor geen verrassingen te staan wan-
neer je de finale factuur ontvangt. Bovendien biedt Dagmar Buysse 
10 jaar garantie op de uitgevoerde werken.

Kiezen voor Dagmar Buysse is kiezen voor een badkamerrenovatie 
van A tot Z, want hij zorgt werkelijk voor alles: van het ontwerp van 
je nieuwe badkamer tot de afbraak van je oude badkamer, van 
een perfecte planning tot op elkaar aansluitende vaklui. Ja, zelfs de 
eindschoonmaak nemen we op ons. Zo rest er jou nog slechts één 
ding te doen: genieten van je nieuwe badkamer!

Aarzel dus niet langer en breng een bezoek aan onze toonzalen in 
Gent of in Brussel. Onze badkamerconsultants zullen je met plezier 
helpen bij het ontwerpen van je nieuwe droombadkamer.

Dagmar Buys
se
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Inleiding   

Vaak denkt men bij een badkamerrenova-
tie in eerste instantie aan de toestellen die 
in de badkamer een plek moeten krijgen. 
Een bad of een douche? Of toch liever 
allebei? Een toilet en een lavabomeubel. 
Een spiegel en bergruimte.

Pas daarna gaat men nadenken over de 
totale afwerking van de wanden en de 
vloeren, maar ook die van de wastafels 
en de badkuipen. Vaak echter blijft men 
dan vastzitten in hoe badkamers vroeger 
werden aangekleed. Iedereen herinnert 
zich ongetwijfeld de klassieke tegeltjes van 
15cm op 15cm bij oma in de badkamer in 
de gekende roze, blauwe, bruine of licht-
groene kleur, vaak nog extra versierd met 
een of andere bloem. Gelukkig bestaan er 
nu heel wat meer afwerkingsmaterialen 

om een eigen cachet te geven aan je nieu-
we badkamer. Elk materiaal komt natuurlijk 
met zowel een aantal voordelen als een 
aantal nadelen.

In dit e-book willen we je een overzicht 
geven van de afwerkingsmaterialen met 
dewelke Dagmar Buysse graag werkt. Er 
bestaan nog heel wat andere alterna-
tieven, maar met de producten die we je 
in dit e-book voorstellen, heeft het team 
van Dagmar Buysse al heel wat ervaring 
kunnen opdoen. Het zijn dan ook materia-
len waarin we geloven en waar we achter 
staan.

We zullen het hebben over tegels in alle 
maten en structuren, van kleine mozaïek 
tegeltjes tot XL tegels. Over Mortex, een 

gekleurde minerale coating die heel wat 
toepassingen kent in de badkamer. Met 
de verhalen van 1001 Nachten hopen we 
alvast een tipje van de sluier te lichten. En 
heb je al over Corian gehoord? Een top 
product dat al menig interieurarchitect 
heeft kunnen verleiden. Ook glas komt aan 
bod, bijvoorbeeld als vaste scheidingswand 
in de badkamer. Vervolgens hebben we 
het over natuursteen, een materiaal dat 
steeds vaker een plek vindt in en rond het 
huis. We sluiten uiteindelijk af met acryl-
platen, voor wanneer het even wat sneller 
moet gaan.

Is je badkamer aan vernieuwing toe, maar ben je 
nog op zoek naar inspiratie? Dan kan dit e-book 

je misschien al een eindje op weg helpen.
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Tegels zijn 
goed voor 

elke stijl
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Tegels   

Zo gaat de plaatsing van een tegelwand 
of een tegelvloer redelijk snel. Afhankelijk 
van de te behandelen oppervlakte, en 
natuurlijk van het gekozen formaat, is het 
plaatsen van een tegelvloer of een tegel-
wand al op één dag geklaard. Bovendien 
kan men de badkamer de dag na plaatsing 
al meteen weer gebruiken, een niet te 
smaden voordeel. 

De meest voorkomende tegel in de 
badkamer is de keramische tegel. Hij 
komt in alle kleuren en structuren. Zelfs 
motieven kunnen erin worden verwerkt. 
Zo kan je kiezen voor een meer klassieke 

effen tegel of bijvoorbeeld opteren voor 
vloer- en wandtegels in imitatie natuur-
steen, met een houten parketlook of nog 
met een betonlook. Dergelijke tegels zijn zo 
goed nagemaakt dat je ze bijna niet kan 
onderscheiden van het originele materiaal. 
Imitatie parket geeft een warme, natuurlij-
ke uitstraling aan je badkamer. Bovendien 
komen deze tegels met een aantal extra 
voordelen: ze hebben dan wel de look van 
natuursteen of parket, maar ze zijn ook 
nog eens heel sterk en krasvast. 

Maar misschien gaat je voorkeur uit naar 
een modernere tegel, zoals bijvoorbeeld 

de metrotegels? Of hou je meer van de 
etnische uitstraling van zelliges tegels? 
Deze artisanale tegels van Marokkaanse 
origine hebben een oneffen structuur, 
vorm en dikte en worden, wanneer op 
traditionele wijze gemaakt, met de hand 
gesneden. Daardoor zijn ze niet enkel als 
vierkant of als rechthoek verkrijgbaar, 
maar kunnen ze ook driehoekig of boog-
vormig zijn. Dit type tegels past in elk inte-
rieur, van rustiek tot modern, van discreet 
tot meer extravagant als je bijvoorbeeld 
gaat voor een goud-, zilver- of koperkleuri-
ge uitvoering. 

TEGELS

Tegels worden het vaakst gebruikt als 
afwerkingsmateriaal in de badkamer. Daarom 

zullen we ze ook als eerste behandelen. Ze bieden 
verschillende voordelen die we bij de andere 

materialen die verder aan bod komen niet altijd 
terugvinden. 
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Wil je helemaal je eigen stempel drukken 
op je nieuwe badkamer, overweeg dan 
cementtegels. Ook deze tegels komen 
in allerlei vormen: vierkant, boogvormig, 
hexagonaal, ruitvormig, enz. en zijn perfect 
te combineren in prachtige, al dan niet 
kleurrijke patronen. Zo kan ook jij die mooie 
vintage vloer hebben die vroeger zo vaak 
onze huizen tooide en waarnaar we nu 
met heimwee terugzien. Bovendien kan 
je met cementtegels ook zelf een badka-
mervloer ontwerpen en die op maat laten 
vervaardigen.

Zoals je ziet, lijkt het gamma vloertegels 
en muurtegels eindeloze mogelijkheden 
te bieden. Wij kunnen in elk geval stellen 
dat tegels uitermate geschikt zijn voor de 

badkamer. Doordat ze helemaal water-
dicht zijn, zijn ze heel makkelijk in onder-
houd. Enkel tussen de wat ruwere voegen 
kan het vuil zich vastklampen. Hou er wel 
rekening mee dat hoe kleiner de tegel, 
hoe meer voegen je hebt. Het onderhoud 
van je badkamer kan daardoor best wat 
arbeidsintensiever worden.

Badkamertegels zijn bovendien best gun-
stig geprijsd, ook al bestaan er natuurlijk 
talloze types tegels van heel verschillende 
kwaliteit aan heel uiteenlopende prijzen. 
Zoals steeds, blijft het dus een kwestie van 
smaak en van budget.

 Tegels   

BUDGET                     €     €

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
tegels

   

  

Alle stijlen
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Mozaïek bestaat 
reeds van de  
Romeinse tijd 
en is nog steeds 
hip en trendy
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 Het eerste mozaïek dateert al van 6 
000 jaar geleden in Mesopotamië, maar 
is bij ons vooral bekend om de prachtige 
taferelen die ermee in de oude Griekse en 
Romeinse villa’s werden afgebeeld. 
Ondertussen hebben actuele mozaïek 
tegels ook hun esthetisch nut bewezen in 
onze hedendaagse huiskamers en in het 
bijzonder in de badkamer.
Met mozaïek tegels kan je een volledige 
accentmuur maken of je kan ze gewoon 
als accentstrook aanwenden in een wand 
bedekt met een ander materiaal. Je 
kan ook je fantasie de vrije loop laten en 
bijvoorbeeld een Romeins tafereel of een 

andere scène tegen de badkamerwand of 
de badkamervloer afbeelden. Of waarom 
niet je levensmotto, geschreven in mozaïek 
op de badkamermuur, om je elke ochtend 
weer te begroeten? 
Zoals je ziet, komen mozaïek tegels tot hun 
recht in elk type interieur. Ze passen zowel 
bij een ultramoderne badkamer als in een 
meer klassieke setting. Je kan er de mooi-
ste dingen mee maken, maar altijd zijn ze 
uiterst karaktervol, heel exclusief en geven 
ze die extra chique uitstraling aan je bad-
kamer. Het is een heel geschikt type tegel 
voor de badkamer aangezien je er zowel 
de vloer als de wanden mee kan bekle-

den. En ze zijn al helemaal de ideale keuze 
wanneer je een afgeronde douche hebt. 
Beeld je maar eens in hoe de wanden en 
de vloer van je douche in elkaar overlopen 
in een zee van mini tegeltjes. 
Mozaïek tegels worden vervaardigd uit 
verschillende materialen: keramisch, glas, 
natuursteen of zelfs kiezels. De laatste 
soort heeft geen rechte lijnen en lijkt daar-
door meer op keien. Ze vloeien perfect 
over in de vloer, waardoor je het gevoel 
hebt op een kiezelstrand te lopen. Hun 
grootste nadeel is echter dat ze heel wat 
minder makkelijk te voegen zijn dan andere 
soorten mozaïek. Natuurstenen mozaïek 

 Mozaïek   

MOZAÏEK

Een bijzonder type tegel zijn de mozaïek tegels, heel 
kleine vierkante, ronde of hexagonale tegeltjes van amper 

2 cm die heel vaak geplaatst worden in kleurpatronen. 
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tegels worden meestal vervaardigd uit 
marmer wat hen een aparte uitstraling 
geeft. Ze bestaan in alle kleurschakeringen  
die je bij marmer ook terugvindt. Let er wel 
op om onderhoudsproducten te gebruiken 
die geschikt zijn voor natuursteen. Tegeltjes 
in glas of in keramiek zijn net zoals gewone 
tegels krasbestendig en makkelijk te on-
derhouden. 

Omdat er bij mozaïek tegels heel veel 
voegen zijn in verhouding tot het tegelop-
pervlak, werkt Dagmar Buysse met een 
speciale epoxy voeg die niet verkleurt. Dit 
materiaal is weliswaar duur, maar als je wil 
dat je mozaïek wand of zeker je mozaïek 

vloer er na verloop van tijd nog even stra-
lend uitziet, is dit een must.

Een ander minpuntje van mozaïek tegels 
is hun prijs. Ze gaan van gewoon duur tot 
extreem duur. Zo bestaat er bijvoorbeeld 
zelfs mozaïek afgewerkt met goud. Mo-
menteel wordt dit type tegel niet heel vaak 
gekozen. Zou dat aan hun prijs liggen? Of 
aan hun arbeidsintensieve onderhoud? Wij 
vinden ze alvast een prachtige aankleding 
voor je nieuwe badkamer.

 Mozaïek   

BUDGET                     €       €      €                    

PLAATSING

ONDERHOUD                     

STIJL

Eigenschappen 
Mozaïek

  

 

Alle stijlen



12

XL tegels 
zijn héél 

onderhouds-
vriendelijk
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XL tegels   

Zo heb je slechts drie tegels nodig om je 
douchewanden volledig te bedekken. Qua 
formaat lijken ze eerder op grote platen 
dan op tegels, maar ze zijn wel vervaar-
digd uit dezelfde kwalitatief hoogwaardige 
keramiek als de standaard tegels waar-
over we het eerder al hadden.

XL-tegels bieden alle voordelen die je ook 
bij standaard tegels vindt. Ze komen in alle 
mogelijke kleuren en structuren en zijn ook 
beschikbaar in imitatie natuursteen, parket 
of beton. Doordat de tegels zo groot 
zijn, kan de plaatsing heel snel gebeuren. 
Bovendien kunnen ze perfect op de werf 

worden versneden. Maar ze hebben vooral 
één heel groot pluspunt in vergelijking met 
gewone tegels en vooral met mozaïek 
tegels: ze hebben amper voegen, wat hen 
heel onderhoudsvriendelijk maakt. Altijd 
een leuk pluspunt wanneer je je badka-
mer herinricht. Want tenslotte richt je de 
badkamer in als ontspanningsruimte, niet 
als werkplek. 

Ook esthetisch zijn deze grote tegels echt 
de moeite waard. Zo kan je het design van 
je wanden en je vloer in elkaar laten door-
lopen en eenzelfde unieke sfeer over heel 
je badkamer creëren.

Er zijn spijtig genoeg niet enkel voordelen 
aan XL-tegels. Zo zijn ze natuurlijk duurder 
dan de kleinere tegels, zowel wat de prijs 
van de tegels zelf betreft als de kostprijs 
voor de plaatsing. Anderzijds mag het 
resultaat er steeds wezen! Een badka-
mer bekleed met XL-tegels straalt een 
mooie, strakke en moderne sfeer uit. Dit 
is dus zeker een type tegel om naar uit te 
kijken, want er wacht hen een heel mooie 
toekomst.

XL-TEGELS

Helemaal aan de andere kant van het tegel spectrum 
vinden we de XL-tegels, die, zoals hun naam het 

zelf aangeeft, extra groot zijn. Beeld je in wat een 
enorm ruimtelijk effect je bekomt met tegels die een 

oppervlakte tot 1 m op 3 m kunnen beslaan. 
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BUDGET                     €     €     €

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
XL tegels

   

  

modern
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Geen voegen, 
toepasbaar in 

meubelair



17

Mortex   

Een andere bekleding waarmee Dagmar 
Buysse graag werkt, is Mortex. De termen 
Mortex en tadelakt worden wel eens door 
elkaar gebruikt, maar eigenlijk gaat het 
om twee verschillende producten. Zo is 
Mortex een béton ciré op basis van kalk en 
hars die zo’n 25 jaar geleden ontwikkeld 
werd door het bedrijf Beal. Tadelakt is van 
origine een 100% natuurlijke Noord-Afri-
kaanse stucmethode. Beide producten 
worden op een gelijkaardige wijze aange-
bracht maar we geven toch de voorkeur 
aan Mortex omdat de plaatsing toch net 
iets minder arbeidsintensief is. Dagmar 
Buysse gebruikt trouwens enkel originele 

Beal Mortex en geen flauwe imitatie of 
namaakproducten. 

Waarom we zo graag met Mortex werken? 
Omdat het een product is met een uitzon-
derlijke waterdichtheid waardoor het zowel 
binnen als buiten kan worden gebruikt. Het 
is dan ook uitermate geschikt voor gebruik 
in de badkamer. Daarbij denken we dan 
zowel aan vloer- als aan wandbekleding, ja, 
zelfs aan plafondbekleding. 

Maar met Mortex kan je nog veel meer 
doen, deze waterdichte bepleistering kent 
nl. ook toepassingen in meubilair of als 

decoratief element. Het leent zich perfect 
voor inloopdouches, badkuipen en wasta-
fels, stoomdouches of hammams, water-
muren, noem maar op. Zo kan je doorheen 
je badkamer hetzelfde materiaal gebrui-
ken voor een prachtige uniforme look. 
Mortex biedt nog een resem andere 
voordelen. Door de manier waarop deze 
micro-mortel aangebracht wordt, bekom 
je een badkamer zonder voegen. Dat is 
niet alleen een pak onderhoudsvriendelij-
ker voor dit al heel makkelijk te onderhou-
den materiaal, maar het maakt bovendien 
komaf met het risico op doorsijpeling. Je 
Mortex wanden, vloeren, etc. worden na 

MORTEX

Deze waterdichte bepleistering op basis van  
kalk en hars is een heel sterk naadloos  

alternatief voor tegels
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plaatsing door Dagmar Buysse trouwens 
ook nog vernist, een beschermlaag die in 
principe niet herhaald moet worden.
De unieke look van Mortex zorgt niet enkel 
voor een warme, zachte uitstraling, het 
voelt ook zacht aan. En het leent zich ook 
nog eens goed tot alle stijlen. Geef je de 
voorkeur aan een klassiek interieur of zie 
je het toch liever strak en modern? Of wil 
je liever een romantische sfeer creëren 
met aardetinten en Moorse toetsen die je 
je doen wanen in een van de verhalen van 
Duizend-en-een-nacht? Met Mortex kan 
dat allemaal! Dit product biedt de ideale 
oplossing om modern en klassiek te com-
bineren. Zo heb je enerzijds een moderne 
beton-look, die je anderzijds, door het 
oneindige gamma aan kleuren, nuances, 
vormen, texturen en effecten, een klassie-
ke uitstraling kan geven. 

Een extra troef van Mortex is dat het een 
hoog hechtingsvermogen heeft waar-
door het zelfs op bestaande tegels, zowel 
op vloeren als op wanden, aangebracht 
kan worden, wat een pak afbraakwerken 
vermijdt. Het kan zelfs aangebracht wor-
den op een chape boven een aangepast 
vloerverwarmingssysteem.

Maar genoeg nu over de talloze voordelen 
van Mortex. De eerlijkheid gebiedt ons om 
het ook even te hebben over de weinige 
nadelen van dit product. Mortex wordt 
aangebracht in meerdere lagen, wat 
onvermijdelijk leidt tot een veel intenser 
en langduriger plaatsingsproces dan 
bijvoorbeeld bij de plaatsing van vloer-
tegels of wandtegels. En dat maakt het 
natuurlijk een stuk duurder... Bovendien 
moet Mortex helemaal kunnen uitdrogen, 

tot het poederdroog is, vooraleer je je 
badkamer (opnieuw) kan gebruiken. Zo 
kan het best zijn dat je badkamer zelfs tot 
een maand langer onbruikbaar is. Maar 
daar tegenover krijg je natuurlijk wel een 
heel mooi product, zeker wanneer je in je 
badkamer een ontspannen wellness-sfeer 
wil creëren. 

 Mortex   
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BUDGET                     €     €     €     €

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
Mortex



   

Modern
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Corian 
strakke, cool 
ogende solid 

surface
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Corian  

Heb je met Mortex een nieuw product ont-
dekt, dan willen we je toch ook graag even 
Corian voorstellen. Net zoals Mortex, is Co-
rian niet echt nieuw te noemen. Dit strakke, 
cool ogende solid surface materiaal werd 
namelijk al in 1967 ontwikkeld door Dupont 
en werd sindsdien gretig gebruikt in menig 
huishouden. We kunnen gerust stellen dat 
het de favoriet is van heel wat moderne 
binnenhuisarchitecten.

Maar waarom is iedereen zo enthousiast 
over Corian? Wel, omdat het eerlijk gezegd 
een TOP product is. Laat ons je vertellen 
waarom.

Corian is een niet-poreus materiaal dat 
deels vervaardigd is uit mineralen, deels 
uit kunststof. Daardoor is het niet enkel 
100% waterdicht, maar bovendien ook heel 
hygiënisch. Verschillende elementen kun-
nen met onopvallende naden verbonden 
worden zodat vuil zich niet kan ophopen. 
Schimmels en bacteriën maken dus geen 
schijn van kans. Dit is waarschijnlijk het 
meest onderhoudsvriendelijke materiaal 
van alle producten die we je in dit e-book 
voorstellen.

Bovendien is Corian heel sterk en door-
staat het zonder schilferen of krassen 

de tand des tijds in een ruimte die toch 
dagelijks intensief gebruikt wordt. Het vindt 
dan ook zijn toepassing over de hele bad-
kamer: je kan er de vloer mee bedekken 
en genieten van een zacht, niet koud aan-
voelend oppervlak, maar het is evenzeer 
geschikt voor je nieuwe naadloze wanden. 
Of waarom niet een douche helemaal in 
Corian, van de douchebak tot de wanden? 
Want Corian wordt inderdaad ook vaak 
gebruikt om lavabotabletten, badkuipen, 
douchebakken, werkbladen, wastafels, ja, 
zelfs badkamermeubels te vervaardigen. 
En dat kan bovendien op maat! 

CORIAN

Corian is een niet-poreus materiaal dat deels 
vervaardigd is uit mineralen, deels uit kunststof. 

Daardoor is het niet enkel 100% waterdicht, maar 
bovendien ook heel hygiënisch. 
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 Corian

Slaag je er toch in om op de ene of andere 
manier je Corian oppervlakken te bescha-
digen, dan zal je opgelucht zijn te lezen dat 
die in hun oorspronkelijke staat hersteld 
kunnen worden. Een licht schuurmiddel en 
een sponsje helpen je zelfs om bijvoor-
beeld brandvlekken van sigaretten te 
verwijderen. 
Met Corian creëer je een heel moderne, 
strakke badkamer die design en kwaliteit 
verenigt, vooral wanneer je opteert voor 
de koele witte look die het vaakst gebruikt 
wordt. Hou je echter van wat meer kleur 
in de badkamer, dan kan je natuurlijk ook 
combineren met de talloze kleuren en 
patronen waarin Corian beschikbaar is. 
Of nog met heel andere types materiaal, 
zoals hout, metaal, zelfs steen. 
Wist je trouwens dat Corian lichtdoorla-

tend is? Vooral de dunnere platen en lich-
tere kleuren zijn heel geschikt om bepaalde 
lichteffecten te creëren. Zo kan je je nieu-
we badkamer een nog meer persoonlijke 
touch geven.
Zoals je ziet, is Corian dus echt een fan-
tastisch product. Het enige minpuntje is de 
prijs. Dit materiaal is duur, om niet te zeg-
gen, heel duur, wat best logisch is wanneer 
je het productieproces beschouwt. Maar 
dat heb je toch wel over voor die prachtige 
moderne design badkamer die niemand 
koud zal laten?

BUDGET                     €    €    €    €

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
Corian

 

   

Modern
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Glas
ideaal als 
scheidingswand
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Glas  

Houd je van de strakheid van Corian, maar 
vind je het toch iets te modern, dan kan je 
opteren voor een ander elegant materiaal 
dat men wel vaker aantreft in de badka-
mer: glas. Dit materiaal wordt vaak ge-
bruikt als schuifdeur of als kanteldeur in de 
douche, als douchescherm op het bad of 
nog als douchewand voor je inloopdouche. 
Het moet dan ook heel stevig zijn. Daarom 
wordt gebruik gemaakt van veiligheidsglas 
of getemperd of gehard glas dat op een 
zodanige manier wordt vervaardigd dat 
de kans op breuk minimaal wordt. Als dit 
glas toch zou breken, zal het niet in grote 
scherpe scherven zijn waaraan je je kan 

snijden, maar in duizenden kleine stukjes. 
Weliswaar een klus om alles op te ruimen, 
maar zonder risico op snijwonden.
Net zoals gewoon glas, kent veiligheidsglas 
of getemperd glas verschillende afwerkin-
gen, gaande van het bekende heldere en 
matte glas tot verzilverd glas of spiegel-
glas, rookglas, geëmailleerd glas, etc. Zing 
je graag in de douche, maar zijn je huisge-
noten niet zozeer onder de indruk van je 
zangtalent, dan kan je de scheidingswand 
zelfs voorzien van geluidswerend glas. 
Met gekleurd glas breng je dan weer een 
beetje kleur in de badkamer, waarom dus 
geen rode of blauwe accentmuur? Want 

inderdaad, glas kan ook tegen de wanden 
geplaatst worden als afwerkingsmateriaal. 
Zo krijgt je badkamer een heel strakke, 
altijd blinkende look. Best wel flashy! 
Maar glas is ook een buigzaam materiaal, 
weliswaar enkel tijdens het productiepro-
ces, waarbij vlakke glasplaten in een bui-
gingsoven tot de gewenste buiging worden 
verhit. Die mooie rond glazen doucheca-
bine kan dus perfect een ereplek vinden 
in je nieuwe badkamer. Bovendien is dit 
gebogen glas ook beschikbaar in meer-
dere kleuren en verschillende afwerkingen 
(bv. gezeefdrukt) en kan je je fantasie dus 
helemaal de vrije loop laten. 

GLAS

Glas wordt vaak gebruikt als schuifdeur of als 
kanteldeur in de douche, als douchescherm op het 
bad of nog als douchewand voor je inloopdouche.
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Ben je een beetje bang dat al dit glas in de 
badkamer je veel onderhoud zal kosten? 
Niets is minder waar! Glas is heel makkelijk 
te onderhouden, ook doordat het naad-
loos is. Dat is trouwens een van de grote 
voordelen om glas als scheidingswand te 
gebruiken. Bovendien kan dit materiaal 
heel snel geplaatst worden waardoor het 
heel wat goedkoper is dan wanneer je een 
muur bouwt waarop ook nog eens een 
andere afwerking moet worden aange-
bracht. Zo’n glazen scheidingswand neemt 
trouwens een pak minder plaats in dan 
zo’n muur, want hij is slechts 8mm dik.
Natuurlijk is niet alles wat glazen afwerking 

betreft voordeel. Zo is de plaatsing op zich 
niet altijd even vanzelfsprekend. Elk stuk 
glas moet namelijk op voorhand perfect 
op maat worden gemaakt in het atelier en 
kan niet ter plekke worden bijgesneden. Als 
een stuk dus niet helemaal past, of als het 
onverhoopt zou breken tijdens het trans-
port of de plaatsing, moet het opnieuw 
worden gemaakt in het atelier. Hierdoor 
kan de plaatsing al eens langer duren, 
maar dit komt zelden voor binnen het 
ervaren team van Dagmar Buysse. Maar 
wanneer je dan dagelijks van je mooie, 
strakke badkamer kan genieten, denk je al 
lang niet meer aan die paar minpuntjes.

 Glas

BUDGET                     €       € 

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
Glas

 

   

   

alle stijlen
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natuursteen
echte natuursteen 
kan je niet imiteren
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Natuursteen  

We vertelden je eerder al dat je de look 
van parket, beton of natuursteen met 
keramische tegels kan nabootsen. De 
tegelmarkt biedt inderdaad heel wat 
geslaagde imitaties, maar die zullen toch 
nooit de uitstraling van the real thing, de 
échte natuursteen, kunnen evenaren of 
overtreffen. 

Natuursteen kan in de badkamer gebruikt 
worden in de vorm van wandtegels of 
vloertegels. Je vindt ze in alle maten, van 
kleine mozaïek tegels tot tegel strips, van 
standaard maten tot XL-platen. Een bad 
of een douche waarvan de wanden bete-

geld zijn met de bekende Belgische blauwe 
hardsteen straalt tegelijkertijd luxe en 
warmte uit. Bovendien kan je dit materiaal 
heel mooi combineren met bijvoorbeeld 
keramische tegels en strak sanitair. Maar 
natuursteen leent zich tot nog heel wat 
andere toepassingen dan louter tegels. 
Zo vind je dit materiaal ook vaak terug 
als lavabotablet of als tablet boven een 
onderbouw bad. Of je kan in je badka-
mer een natuurstenen douchebak of een 
natuurstenen wastafel integreren, die 
trouwens ook heel mooi zou ogen tegen 
een met Mortex afgewerkte wand.
Een van de grote troeven van natuursteen 

is dat het regelrecht uit de natuur komt en 
er dus geen twee stuks ooit dezelfde zullen 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de natuurlijke, 
enigszins verouderde uitstraling en de 
prachtige kleurtinten van Travertin tegels, 
aan de rustieke look en kleuren van leis-
teen tegels of aan de unieke tekeningen 
en structuurnuances van het nog chiquer 
ogende marmer. De meeste soorten mar-
mer zijn geaderd of gewolkt waardoor ze 
zich zowel lenen tot een moderne als tot 
een meer klassieke badkamer. Bovendien 
kan je ditzelfde materiaal doortrekken van 
de vloer tot de wanden, ja, zelfs tot de 
wastafel of tot de bekleding rond de bad-

NATUURSTEEN

Een van de grote troeven van natuursteen is dat het 
regelrecht uit de natuur komt en er dus geen twee 

stuks ooit dezelfde zullen zijn. 
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kuip. Of combineer het met een vrijstaand 
bad in Corian om zo een nog exclusievere 
en duurdere uitstraling te bekomen, een 
echt paleis waardig. 

Wie kiest voor een badkamer afgewerkt 
met natuursteen, kiest voor echte klasse. 
Nochtans is natuursteen op zich niet zo 
ontzettend duur. Wat de prijs wel enigszins 
de hoogte instuurt, is het verzagings- en 
het plaatsingsproces. Ook kan het op-
pervlak van natuursteen diverse bewer-
kingen ondergaan om bepaalde effecten 
te bekomen, zodat het gladder of net 
ruwer aanvoelt. Deze laatste afwerking is 

trouwens ideaal als antislip vloerbedekking 
voor de badkamer waar men toch vaak 
blootsvoets rondloopt. Andere afwerkings-
types zorgen dan weer voor een matglans 
of een hoogglans look of zelfs voor een 
donkerder ogend materiaal. Er is dus zeker 
voor elk wat wils!

Net zoals de andere materialen die we je 
hebben voorgesteld, zijn er bij natuursteen 
echter ook een aantal keerzijden. Zo zijn 
de meeste soorten natuursteen poreus 
en dus niet waterdicht. Dit maakt hen 
extra gevoelig voor vlekken door shampoo, 
zeep, etc. Daardoor lijkt het soms alsof de 

badkamer niet helemaal proper is. Het is 
dan ook belangrijk om per type natuur-
steen het aangepaste onderhoudsmate-
riaal te gebruiken en de nodige voeding te 
geven zodat je materiaal levenslang haar 
duurzame kwaliteiten kan behouden. Het 
lijkt misschien een beetje ingewikkelder dan 
een vochtig doekje, maar dit heb je zeker 
over voor de prachtige eye-catcher die je 
natuurstenen badkamer in je huis zal zijn.

 Natuursteen

BUDGET                     €      €      € 

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
natuursteen

  

  

Alle stijlen
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Acryl
ideaal als 
douchewand
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Acryl  

Het laatste product dat we je in dit 
e-book willen voorstellen is de acrylplaat 
of acrylaat plaat, een product dat steeds 
meer ingang vindt in de badkamer. We 
hebben het dan niet over de platen die je 
in je plaatselijke doe-het-zelf zaak vindt, 
maar over hoogwaardige kunststof platen 
tot wel 2cm dik. Deze zijn verkrijgbaar in 
grote maten waardoor ze ideaal zijn om 
als douchewand te worden gebruikt. Met 
drie dergelijke wanden kan je in een mum 
van tijd een douche in een nis prachtig 
naadloos afwerken. 

Dit gladde, krasbestendige materiaal is 
een stuk lichter dan een glazen wand of 
scheidingswand en heel wat makkelijker 
te manipuleren dan zijn glazen, breekbare 
tegenhanger. Het laat zich ook een stuk 
sneller en vlotter plaatsen dan bijvoor-
beeld tegelwerk. Niet alleen is het perfect 
ter plekke op maat te versnijden, maar het 
kan dan ook nog eens zowel op een be-
staande tegelwand als op een nieuw afge-
werkte muur worden verlijmd. Heb je dus 
een oude lekkende tegelwand waarvoor je 
snel een goede oplossing zoekt, dan ben je 
met acrylplaten zeker geholpen. 

Zoals je ziet, is de plaatsing van acrylplaten 
niet arbeidsintensief. Daardoor valt de 
prijs, inclusief plaatsing, best wel mee, zelfs 
al zijn de platen op zich niet echt goedkoop. 
Acrylplaten kunnen trouwens ook perfect 
als gewone wandbekleding worden ge-
bruikt, een beetje zoals wat je met Corian 
platen zou doen, maar weet dan wel dat 
de kwaliteit toch niet helemaal dezelfde 
zal zijn. Aanvankelijk waren acrylplaten 
vooral verkrijgbaar in glanzend wit, wat 
een strakke, moderne uitstraling geeft aan 
de badkamer, maar ondertussen vind je 
ze in heel wat uiteenlopende en warmere 

ACRYL

Dit gladde, krasbestendige materiaal is een stuk 
lichter dan een glazen wand of scheidingswand 
en heel wat makkelijker te manipuleren dan zijn 

glazen, breekbare tegenhanger. Het laat zich ook 
een stuk sneller en vlotter plaatsen dan bijvoorbeeld 

tegelwerk. 
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kleuren, die je natuurlijk ook perfect met el-
kaar kan combineren. Laat je fantasie dus 
de vrije loop en ga bijvoorbeeld voor een 
taupekleurige douche tegen een warmro-
de wand.

Ook qua onderhoudsvriendelijkheid 
scoort dit product heel hoog. Met een 
zachte doek kuis je er makkelijk vlekken of 
watersporen af, maar gebruik zeker geen 
schuursponsje, want dan krijg je natuurlijk 
wel krassen.

Als we dan toch een minpuntje moeten 
aanhalen over de acrylplaat, dan is dat het 

gevaar dat je loopt bij de aansluiting ervan 
met de douchebak. Die gebeurt namelijk 
aan de hand van een siliconenvoeg die 
iedere paar jaar moet worden vervan-
gen omdat ze niet elastisch blijft en dus 
na verloop van tijd scheurt of barst. Als 
deze voegen niet tijdig vernieuwd worden, 
riskeer je lekken die op hun beurt kunnen 
zorgen voor vocht in de muren of bescha-
diging aan een onderliggend plafond. 
Het gebruik van acrylplaten in de douche is 
dus niet helemaal feilloos, maar het biedt 
zeker een efficiënte oplossing wanneer je 
snel en voor niet te veel geld een badka-
mer wil opknappen.

 Acryl

BUDGET                     €      €     

PLAATSING

ONDERHOUD

STIJL

Eigenschappen 
natuursteen

   

    

Modern
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Toonzaal Brussel

Leuvensesteenweg 40
1932 Sint-Stevens-Woluwe

ma: gesloten
di - vr: 11u - 18u
za: 10u - 17u
andere uren op afspraak

Toonzaal Gent

Antwerpsesteenweg 693
9040 Sint-Amandsberg (Gent)

ma: gesloten
di - za: 10u - 17u
andere uren op afspraak

Contact

Telefoon: 09 324 49 90
(centraal nummer)
mail@dagmar-buysse.be

www.dagmarbuysse.be

Bij het vernieuwen van jouw badkamer denk je best 
goed na over de rol die deze ruimte zal spelen in jouw 
leven. Of het een louter functionele plaats hoort te 
zijn, dan wel een ruimte die rust en relaxatie biedt in 
de vertrouwdheid van je eigen woning. Weet ook dat 
de vormgeving en uitstraling van het interieur een 
element is waarbij heel wat komt kijken. Denk goed 
na over de stijl die jouw voorkeur geniet.

Raak je er niet uit of wil je bijkomend advies? Heb je 
nog vragen over de voor- en nadelen van de mate-
rialen die je wenst te gebruiken? Voel je twijfels bij 
de combinatie van bepaalde meubelstukken? Aarzel 
dan niet om contact op te nemen met een consultant 
van Dagmar Buysse. Laat je bijstaan bij het nemen 
van deze beslissingen. Het ervaren team van Dagmar 
Buysse helpt jou graag verder. 


