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Z A C H T E  K R A C H T 
Wandafwerkingen met een zengevoel 
zoals beton ciré, tadelakt en betonstuc 
zijn populair, niet in de laatste plaats in 
badkamers. Maar goed opletten, want 
niet al die materialen zijn geschikt 
voor natte ruimtes. Het is vaak door de 
coating of toplaag dat ze waterafsto-
tend worden, dus goed onderhoud is 
van groot belang. Tadelakt is de  
natuurlijkst van de bunch, op basis van 
kalk, en kent zijn oorsprong in Noord-
Afrika. Het materiaal is te herkennen 
aan zijn glans en rondingen, omdat het 
niet in strakke hoeken kan worden 
aangebracht. De kalklagen worden 
gepolijst en door een dikke zeeplaag 
wordt het materiaal waterafstotend. 
Betonstuc is een industrieel materiaal 
van cement gemengd met hars. 
Cement is alkalisch en heeft schim-
melwerende eigenschappen. De  
samenstelling van het mengsel – bij elk 
product anders – en de coating bepalen 
hoe waterafstotend en vlekbestendig 
het eindresultaat is, en hoe het eruit-
ziet – effen of gevlekt, mat of glanzend. 
Er is ook betonstuc die al van zichzelf 
waterdicht is. Laat je dus goed advise-
ren. Beton ciré is een afwerking van 
betonstuc; de letterlijke vertaling is 
gewaxt beton.  

F E E L I N G  G O O D 
Het materiaal Solid Surface sluit aan 
bij een serene badkamerstijl. Het is een 
composiet van mineralen, acrylpoly-
meren en natuurlijke pigmenten, die 
strak en mat oogt en zacht aanvoelt. 
Omdat Solid Surface volledig water-
dicht is, is het ideaal voor natte ruim-
tes. Je kunt het bovendien in elke vorm 
maken, dus je ziet er steeds vaker 
waskommen en baden van. Het voor-
deel ten opzichte van keramiek is dat 

Zen zone
De invloeden van Scandinavisch en Japans design zijn duidelijk zichtbaar  
in onze interieurs en de badkamer is daarop geen uitzondering. Ook van de 

wellnesstradities van de landen valt veel te leren.    

Solid Surface dunner kan worden 
uitgevoerd. Ook is er veel mogelijk op 
het gebied van kleur. Het bad dat Piet 
Boon voor Cocoon ontwierp in massief 
marmer is er nu ook in een Solid 
Surface-uitvoering. Dat scheelt in 
gewicht (zo’n 450 kilo) en prijs, maar 
ook qua uitstraling is dit bad in meer 
badkamerstijlen thuis. De royale afme-
tingen zijn behouden, wat veel doet 
voor het gevoel van welbehagen. Ook 
goed voor dat wellnessgevoel is een 
vrijstaande douche, omdat die je met 
een beetje fantasie meeneemt naar 
buiten. De vrijstaande douches van 
JEE-O zijn van dusdanige kwaliteit dat 
het met het wegdromen wel goed zit. 
bycocoon.com, jee-o.com 

N AT U R E  C A L L I N G 
Breng wat natuur in je badkamer om 
een buitengevoel te versterken. Door 
hangplanten, kiezelsteentjesmozaïek 
of grove natuursteentegels voelt het als 
buiten, zonder de wisselende weers-
omstandigheden. Ook hout draagt bij 
aan het buitengevoel en kun je op een 
leuke nieuwe manier integreren in de 
badkamer. Het Finse Woodio maakt 
waskommen, baden en toiletten van 
hout. Houtcomposiet, that is. Het 
duurzame materiaal bestaat voor 
tachtig procent uit houtsnippers,  
gebonden met hars. woodio.fi 

Boven Bad van Piet 
Boon by Cocoon

Links Wasbak Cube 
van Woodio

Midden Kiezelsteen-
mozaïektegel van The 
Mosaic Factory



Van boven naar beneden Dark 
Green van Winckelmans via 
Intercodam, Re-glow van 
Studio RENS X Cor Unum 
Ceramics X Mosa, Kibbutz 
Sepia Yellow van Moods, 
wandkraan Cocoon van Piet 
Boon, onyx Verde Bullae via 
SolidNature, Cones van 
Nathalie Du Pasquier voor 
Mutina via Intercodam, 
Bamboo uit Series S van 
Balineum, Calacatta Luxe 
Polished van Neolith, geel 
glas Cathedraal via 
Glashandel Noord, Uni chips 
Sand Yellow van Moods, 
oud-Duits geruit glas via 
Glashandel Noord, Re-glow 
van Studioo RENS X Cor 
Unum Ceramics X Mosa, 
ondergronden van papier 
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