
CAMEE

Onze tips voor een 
onderhoudsvriendelijke 
badkamer 



Wanneer u voor de keuze staat een nieuwe badkamer in te richten, dan is het zinvol om niet 
alleen af te gaan op een mooi design of een aantrekkelijke prijs. Let ook op aspecten die het 
schoonmaken vereenvoudigen.
Wat zijn de slimme keuzes?
Camee denkt met u mee en voorziet u van informatie en tips voor het inrichten van een 
badkamer waarin schoonmaakgemak centraal staat.



VRIJE DOORGANG

De badkamerontwerpers bij Camee houden rekening met een vrije bewegingsruimte in uw badkamer van min. 
60 cm. Dit wil zeggen dat elke ruimte tussen meubel, muur, douchewand en toilet gemakkelijk bereikbaar zijn, 
zonder slag of stoot. 
Ook bij het ontwerp van een inloopdouche wordt hier rekening mee gehouden. 



LEGE VLOER

Wie graag een onderhoudsvriendelijke 
badkamer wil, doet er verstandig aan 
het vloeroppervlak zo leeg mogelijk te 
laten. Het voordeel daarvan is duidelijk: 
een lege vloer is snel en gemakkelijk te 
dweilen. U hoeft niet achter en rondom 
allerlei obstakels schoon te maken.
Kies daarom zoveel als mogelijk voor 
wandhangende producten. Onder een 
wandwc kunt u gemakkelijk en 
hygiënisch schoonmaken. Hetzelfde 
geldt voor badkamermeubels. De 
wandhangende modellen zonder poten 
laten de vloer vrij en geven u deze 
vrijheid. Om diezelfde reden is een 
wandhangende radiator, 
handdoekhouder of wcborstelhouder
praktischer dan een model dat steunt 
op de vloer.



INBOUWKRAANWERK

De wastafelkraan en het kraanwerk in de douche kan best 
ingebouwd worden in de muur. Uw wastafelblad blijft vrij en is 
makkelijker te onderhouden. 
Hetzelfde voordeel ondervindt u in uw douche. Een 
bedieningsplaat met handdouche geïntegreerd en een 
regendouche uit de muur bieden dezelfde 
onderhoudsgemakken. 



DETAILS

Besteedt ook aandacht aan details. 
Profielloze douchedeuren laten u toe 
het glas na elke douchebeurt op een 
mum van tijd af te drogen, zonder 
obstakels. 
Let ook op de deurgrepen. 
Geïntegreerde deurgrepen op 
douchewand en badmeubel dragen bij 
tot schoonmaakgemak. 

Bij het badmeubel is de tip-on versie 
nog gebruiksvriendelijker. 



ZO WEINIG MOGELIJK VOEGEN

Camee kiest ervoor te werken met doucheplaten. 
Zelden zal een douchevloer met tegels bekleed 
worden. De doucheplaat wordt afwaterend 
geproduceerd en is beschikbaar in verschillende 
kleuren en texturen. Nog een voordeel van een 
doucheplaat is dat er op de vloer van de doucheruimte 
geen voegen aanwezig zijn. 

Vloeren en wanden moeten gemakkelijk en snel te 
reinigen zijn. Niet voor niets worden voor wand- en 
vloerbekleding meestal keramische tegels gekozen. De 
opkomst van de groot formaat tegels wordt niet alleen 
ingegeven door trends, maar heeft ook praktisch 
voordeel. Hoe minder voegwerk, hoe minder kans op 
vuilophoping tussen de tegels.
Kerlite tegels, van 1 op 3m bieden u deze luxe, niet 
enkel in de doucheruimte, maar eventueel ook voor de 
volledige badkamer. 



EN TENSLOTTE…

Geniet van uw onderhoudsvriendelijke badkamer !
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