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Exclusief bij Baden+

Prachtige complete
badkamer met

Scandinavisch design

Nu 9.998,- 

8.500,-*

trendsDé badkamer

van 2017

GRATIS mobiele badkamer!



Jeansblauw: dé trendkleur…
Dé kleur van 2017 is jeansblauw. Sprekend met een natuurlijke zachtheid. Aanwezig, maar toch bescheiden. Kleurrijk en 

ingetogen tegelijk… De Jeansbadkamer van Baden+ ademt deze sfeer tot in ieder detail: een genot voor het oog. 
En prachtig te combineren met kranen en radiatoren in andere afwerkingen en kleuren. Natuurtinten bijvoorbeeld!

Strakke design radiator,
ook verkrijgbaar in
midblue

Ook kranen bekennen 
kleur. Wat dacht u 
van brons of oud-koper?

Dé badentrend: vrijstaand! Dit bad is 
gemaakt van Solid Surface, een zacht en 
natuurlijk materiaal. Extra ontspannend!

Geef uw badkamer 
kleur met leuke 

accessoires!

Nieuw!

Stijlvolle 
wasmand 
85,-

Jeans badkamer, 
compleet

9.500,-*
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Teak: 
hout om 

van te 
houden

Strak en
robuust

Glanzende
schoonheid

Prachtig
natuursteen

…en haal de natuur binnen!
Eén van de woontrends van dit moment is dat we ‘buiten’ naar ‘binnen’ halen. Niet alleen in de woonkamer en de keuken, maar ook  
in de badkamer. Veel natuurlijke materialen dus, zoals marmer, beton en hout. Maar ook fraaie planten geven onze badkamer dat  

gevoel van buiten.

Landelijk meubel met een wastafel van graniet

Ruime opberglades en een wastafel van beton

Marmeren tegels met natuurlijke uitstraling
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XXL 
plafonddouche

XXL 
douchewand

Met deze plafonddouche beleeft u 
nog meer doucheplezier! Verkrijgbaar 
met LED verlichting (9 kleuren) en

chromotherapie (‘Relax’ en ‘Exciting’).
En dankzij het High Flow thermostaat-

element geniet u direct van de gewenste 
temperatuur. Wat een comfort… 

Ruimtelijk én
natuurlijk:

3D Wall Design 
Een profielloze douchewand biedt

een extra ruime instapbreedte. 
Dankzij de strakke afwerking 

krijgt uw badkamer bovendien 
een prachtig ruimtelijk effect.

Verkrijgbaar in diverse maten en
glasuitvoeringen.

Het XXL-effect: rust en ruimte
Een opvallende trend: badkamerproducten worden steeds groter. Dat is niet gek, want daardoor lijkt ook de ruimte groter! En dat 
geeft rust en ruimte, zeker als de badkamer zelf bescheiden van omvang is. XXL dus, of het nou om tegels, douchewanden of 

plafonddouches gaat.
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XXL 
tegels

Grotere tegels brengen rust in
de ruimte. En met betontegels 

zorgt u meteen voor een 
natuurlijke uitstraling.

Badkamerarchitect bij u thuis
Iedere badkamer is uniek. Voor een 
advies op maat komen we daarom 
graag de situatie bij u thuis bekijken.

Uw voordelen:
•  Advies, maatvoering en inmeting 

door een echte vakman bij u thuis
•  Een afspraak op het moment dat het 

u uitkomt
•  Ter plekke een oordeel en advies 

over alle technische zaken

Maak eenvoudig een afspraak 
op badenplus.nl

Strakke combinatie
met een extra  
fris gevoel
Profiteer van deze topcombinatie!

Het vernieuwde spoelsysteem van dit 

randloze wandtoilet is extra hygiënisch en

ook nog eens makkelijker schoon te houden.

Het inbouwreservoir met zijn strakke

bedieningsplaat is prachtig afgewerkt

en zorgt met één druk op de knop voor

een heerlijke frisse lucht.

Randloos wandtoilet 
van Sphinx, softclose 

zitting, Geberit DuoFresh 
inbouwreservoir en 

bedieningsplaat

Complete set nu  

1.649,- 

999,-*

XXL 
badkamer

meubel
Dit prachtige meubel 

is maar liefst 140 
cm breed. Met vier 
lades en een strak 
wastafelblad biedt 
dit meubel volop 
opbergruimte…  

én rust. 

Stank hoeft niet 
te stinken!
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Mmmmm… me-time!
In drukke tijden gaan we op zoek naar momenten voor onszelf. Voor een maskertje bijvoorbeeld, een lekkere scrub of een bubbelbad. 

We zien de wellness trend dan ook doorzetten: de badkamer wordt steeds meer een ruimte om te genieten. 
Me time... daar moet je de tijd voor nemen.

Trendy zitcomfort 
met handige 
opbergruimte
65,-

Waterdichte tablet: 
ook tv kijken in bad...
395,-

Overal genieten van uw 
muziek! Bluetooth speaker 
95,-

Alle ruimte voor een
drankje, een gezellig

kaarsje of zelfs uw tablet

De veelzijdige meubelen van Sphinx zijn uitgevoerd met 
oog voor detail en voorzien van slimme opbergruimte. 

Met deze fraaie spiegelkast heeft u voldoende ruimte 
voor uw make-up en verzorgingsartikelen

Combineer de mooiste baden
met de lekkerste bubbels...
Bubbelen maar!

Houten Bath 
Shelf 225,-

Even een moment 
voor jezelf!

Laat u 
adviseren 
door uw 
Baden+ 

specialist!
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Nooit meer
koude voeten
Kies voor vloerverwarming!

Maak uw 3D ontwerp op 
badenplus.nl

Ons badkamerboek:
haal het GRATIS op 

in de showroom!

Ontwerp online uw eigen 
droombadkamer

Wilt u zelf alvast aan de slag? Dat kan! 

Op onze website kunt u zelf eenvoudig uw badkamer 
online ontwerpen met het 3D ontwerpprogramma van 
Baden+. Neem uw ontwerp mee naar de showroom, dan 
bespreken we samen de mogelijkheden.

100 pagina’s
inspiratie!

Met deze Sunshower 
haalt u UV-licht  
in huis. Dat betekent: 
meer energie, 
extra vitamine D  
én een gezonde 
kleur.

Dankzij deze radiator  
heeft u na het douchen een 
heerlijk warme badjas...

Dankzij slimme 
technologie kiest u met 
één druk op de knop uw 
favoriete douchestraal. 
Selecteer… en geniet!
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De looptijd van deze folder is van 6 maart tot en met 31 december 2017. Alle prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend op de producten en zijn exclusief installatiewerkzaamheden, installatiematerialen en tegels (tenzij anders vermeld). Aanbiedingen 
uit de folder kunnen niet gecombineerd worden, ook niet met eerdere offertes of kortingsregelingen. Aanbiedingen uit de folder gelden niet voor projecten. De aanbiedingen in deze folder zijn niet inwisselbaar voor een contant geldbedrag. Tot en met 31 
december 2017 betaalt u voor de Mix & Match Scandinavian badkamer, (inclusief badkamermeubelset, vrijstaand bad met vrijstaande badkraan, wandcloset met slim-soft closetzitting en Geberit bedieningspaneel, douchevloer, doucheset en douchewand, 
designradiator en accessoireset, exclusief Sunshower, tegels, installatie en installatiematerialen) geen € 9998,00, maar € 8500,00. Tot en met 31 december 2017 betaalt u voor de complete toiletset van Geberit Duofresh en de Sphinx Rimfree (inclusief 
Geberit bedieningsplaat, Sphinx 345 wandcloset rimfree, slimseat soft-close closetzitting en afvoerbuis) geen € 1649,00, maar € 999,00. Alle prijzen zijn gebaseerd op bruto adviesprijzen in euro’s. Product- en prijswijzigingen, zet- en drukfouten 
voorbehouden.

Blijf op de hoogte 
van de laatste 
innovaties, trends  
en meer…
Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Schrijf u in op 
badenplus.nl

Prachtige complete
badkamer met

Scandinavisch design

Nu 9.998,- 

8.500,-*
Exclusief 
bij Baden+

Uw Baden+ 
specialist

AGO in Schaijk is een begrip in de omgeving als het gaat om het installeren 
van badkamers en de technische installatie in en om huis. In onze uitgebreide 
showroom inspireren wij u graag met vele mooie badkameropstellingen  en 
duidelijke presentaties op het gebied van elektra, cv-ketels en tegels. Hier kunt  
u zich volledig laten informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Bij AGO vindt  
u een totaalplaatje met een goede service en tóch een scherpe prijs!

Expert in duurzame oplossingen
AGO Totaaltechniek is ook expert in duurzame oplossingen en energieneutrale 
woningen. Wij hebben jarenlange ervaring met de zogenaamde nul-op-de-
energiemeter-woningen. Dit zijn woningen waar de energiemeter aan het einde van 
het jaar op nul staat. Door slimme energiebesparende maatregelingen in uw huis 
toe te passen, wordt er niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. AGO 
Totaaltechniek is hiervoor in het bezit van een BRL 6000-21-certificaat. Wilt u meer 
weten over duurzame oplossingen in uw woning? Bezoek dan onze showroom of 
maak een afspraak. Wij adviseren u graag. 

GRATIS 
mobiele badkamer

*  Indien beschikbaar, alleen geldig wanneer AGO 
Badkamers & Tegels de badkamer bij u installeert. 

Niets is zo onhandig als het missen van uw badkamer. 
Koopt u uw nieuwe badkamer bij AGO, dan plaatsen wij 
tijdelijk onze mobiele badkamer. Zo kunt u tijdens de 
verbouwing toch heerlijk douchen!*

Industriepark 11, 5374 CM Schaijk
T 0486 - 41 44 00
badkamers@ago-totaaltechniek.nl
www.ago-totaaltechniek.nl
www.ago-badkamers.nl

Openingstijden
Ma. t/m do. 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

TOP
DEALER

De specialist voor sanitair 
en installatiewerk!


