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TOTAAL
LEVERANCIER
VOOR ALLES IN 
EN OM UW HUIS

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

Openingstijden
Ma. t/m do. 09.00 - 17.30 uur
Vrijdag 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

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. Na een aantal jaren gevestigd te zijn geweest in Herpen, hebben 
we recent een nieuwe showroom geopend in Schaijk. We zijn trots op onze nieuwe showroom, met 
zijn 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.

Ook specialist in airconditioning
Het klimaat in huis is essentieel voor een goede gezondheid. AGO Totaaltechniek is gespecialiseerd 
in de montage en het onderhoud van Midea Airconditioning apparatuur. Met een Midea 
Airconditioner heeft u perfecte controle over het binnenklimaat. De bediening en werking zijn zeer 
eenvoudig. Graag maken we voor u een advies op maat en zorgen we voor een perfect functionerend 
aircosysteem bij u thuis. 

Bij AGO vindt u een totaalplaatje met een goede service en tóch een scherpe prijs. Daarnaast zijn 
wij koploper in duurzame systemen. Laat u inspireren in onze uitgebreide showroom. We ontvangen 
u graag! 

TOP
DEALER

De specialist voor sanitair
en installatiewerk! Nu VERLENGDE 

GARANTIEPERIODE
EN 1e 2 JAAR GRATIS SERVICECONTRACT*
 op alle Ne� t ketels 

ACTIEDAG
IN ONZE
NIEUWE 
BADKAMER
SHOWROOM 

ZATERDAG
10 OKTOBER

PROFITEER 
NU VAN ONZE
DAG ACTIES!
Kijk op de achterzijde 
van deze folder voor 
meer informatie.

*  DE LOOPTIJD VAN DEZE FOLDER IS VAN 14 SEPTEMBER T/M 25 OKTOBER 2015. ALLE PRIJZEN EN AANBIEDINGEN GELDEN ALLEEN OP DE PRODUCTEN EN ZIJN DUS EXCLUSIEF INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN, INSTALLATIEMATERIALEN 
EN TEGELS, TENZIJ ANDERS VERMELD BIJ DE AANBIEDING. AANBIEDINGEN UIT DE FOLDER KUNNEN NIET GECOMBINEERD WORDEN, OOK NIET MET EERDERE OFFERTES OF KORTINGSREGELINGEN EN GELDEN NIET VOOR PROJECTEN. BIJ 
AANKOOP VAN EEN BADKAMER VAN MINIMAAL € 4500,- (EXCLUSIEF INSTALLATIE EN TEGELS) ONTVANGT U TEGELS TER WAARDE VAN €1000,00 GRATIS. BIJ AANKOOP VAN DE COMPLETE TOILETAANBIEDING ZOALS OPGENOMEN IN DE 
FOLDER, ONTVANGT U DE LOOOX CLOSED RESERVEROLHOUDER GRATIS. BOVENSTAANDE AANBIEDINGEN ZIJN NIET INWISSELBAAR VOOR EEN CONTANT GELDBEDRAG. BIJ AANKOOP VAN EEN PRIMABAD RISE & RETRO BADKAMERMEUBEL 
ONTVANGT U 30% KORTING OP ALLE AMICE HOTBATH KRANEN. ALLE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP BRUTO ADVIESPRIJZEN IN EURO’S. PRODUCT- EN PRIJSWIJZIGINGEN, ZET- EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG NAAR DE 
ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL.

0% BTW
op tegels en sanitair

GRATIS
TEGELS 
t.w.v. € 1.000,-
bij aankoop van een 
complete badkamer 
vanaf € 4.500,-*

Nu met verlengde 
garantieperiode (van 
7 jaar) en 2 jaar GRATIS 
servicecontract* 
op alle Ne� t ketels!

DUBBEL 
VOORDEEL!

* Acties zijn niet te combineren. Vraag naar de voorwaarden.* Acties zijn niet te combineren. Vraag naar de voorwaarden.
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THEBALUX STONE

BRUYNZEEL GIRO

Opbouwkommen 
speelse luxe in elke stijl
Met opbouwkommen doorbreekt u de strakke 

belijning van uw badkamer. Dat geeft een 

speels effect en een luxe uitstraling. Kom eens 

kijken naar de verschillende types! Dan ziet u 

meteen hoe u ze kunt combineren met een fraai 

badmeubel of een natuurstenen blad.

Nieuwe collecties en verrassende producten,  

de laatste trends en slimme innovaties, handige 

tips en persoonlijk advies: woonmaand oktober  

is hét moment om ideeën op te doen. 

Innovatief
toiletsanitair

TRENDS 
Tegel

IDEAL STANDARD AQUABLADE RIMFREE TOILET

De Aquablade van Ideal Standard  

heeft een revolutionaire nieuwe 

spoeltechnologie, die reiniging van 

het gehele oppervlak garandeert. 

Fluisterstil bovendien, en vormgegeven 

in een zacht, golvend design zonder 

overhangende rand. Dus ook nog eens 

gemakkelijk schoon te maken!

Patchwork
Kleuren, vormen, patronen… dé trend  

van nu biedt u alle ruimte voor creati- 

viteit. Ook mooi: patchwork gecombi-

neerd met grote tegels of houtlook. 

Houtdesign
Niet van echt te onderscheiden: 

keramische tegels met een realistische 

houtlook. Zo geeft u uw badkamer een 

natuurlijke uitstraling. 

Betonlook
Op zoek naar een mooie basis voor 

opvallende accenten? Met hun pure 

uitstraling zijn tegels met betonlook 

geschikt voor (bijna) elke stijl.

Dit rimfree toilet uit de Mix & 
Match collectie van Baden+ is extra 

hygiënisch en zeer gemakkelijk schoon 

te houden. Omdat de traditionele 

spoelrand ontbreekt, kan het vuil 

zich nergens hechten. De krachtige 

spoeltechniek doet de rest, zelfs bij 

kleine hoeveelheden spoelwater.

Douchewc
De AquaClean Mera 
van Geberit staat garant 

voor revolutionaire 

comforttechnologie. Uiteraard zorgt deze 

douchewc voor grondige, maar zachte 

reiniging van uw billen. Het closet heeft 

geen spoelrand. En wat dacht u van 

geïntegreerde geurafzuiging? En het 

verwarmingssysteem voor de wc-zitting?  

Zo comfortabel is de moderne douchewc!

TEAK & LIVINGOkto
ber
woonmaand

Aanbieding!  
Compleet luxe toilet
Als dat geen mooie deal is: vier topmerken in één 

aanbieding. Zo zit u er in alle opzichten comfortabel bij.

• Sphinx 345 rimfree toilet
• Pressalit 345 soft close zitting
• Tece inbouwreservoir
•  Tece Ambio duo-bedieningsplaat  

(wit)

U heeft al  
een douchewc 
vanaf

650,-

MIX & MATCH

1.069-

905,95

+ GRATIS 
 Looox Closed  
reserverolhouder van 
geborsteld RVS  

t.w.v. € 300,- 

met
revolutionaire 

spoel- 
technologie

 GRATIS 

     t.w.v. € 300,- 

Kijk voor nog meer inspiratie op  
www.badenplus.nl en... kom langs!

Nieuw!

GRATIS  
TEGELS  
t.w.v. € 1.000,- 
bij aankoop van  
een badkamer  
vanaf € 4.500,-*

WWW.BADENPLUS.NL2 3Woonweken!

BADEN+ BADEN+



30% KORTING
op alle NIEUWE Grohe kranen

3.

1. GROHE Eurodisc Joy kraan | 2. GROHE Eurosmart New kraan 
(laag) | 3. GROHE Eurosmart New kraan (hoog) | 4. GROHE Coultouch 
douchethermostaatkraan | 5. GROHE Essence New kraan (S-M-L) 
Ga naar onze Baden+ winkel voor de laagste prijs!

Strak badkamermeubel (verkrijgbaar in 
diverse maten en kleuren) met twee ruime 
lades en een wastafel van keramiek. Luxe 
designspiegel met ledverlichting.

Ruim 
badmeubel

1.519-

1.135,-

1.

4.

2.

Een eigen wellness center, gewoon bij 
u thuis? Dat kan! Baden+ biedt u een 
rijke keuze aan eigentijdse wellness-
oplossingen. Zoals deze trendy badkamer 
met XXL-tegels in aardetinten, luxe meubel 
in houttint (met heel veel opbergruimte) en 

vrijstaand bad uit onze eigen Mix & Match-
collectie. Heeft u de ruimte? Dan maken we 
er op maat een bijpassende kast bij. Kom 
kennismaken met de vele mogelijkheden 
en profiteer van ons vakkundige advies.

De voordelen voor u:

   advies, maatvoering en inmeting door  

een echte vakman bij u thuis

   een afspraak op het moment dat het  

u uitkomt

   ter plaatse een oordeel en advies over  

alle technische zaken

Zo kiest u bij Baden+ altijd voor extra aandacht, 

kwaliteit en zekerheid... De plus is voor ú!

ULTIEME AANDACHT & EXPERTISE
DE BADKAMERARCHITECT KOMT BIJ U THUIS

Kijk op www.badenplus.nl en maak 
een afspraak.

Genieten
in uw eigen wellness badkamer!

Badkamerboek
ligt GRATIS voor u klaar!

Het nieuwe

Behoefte aan inspiratie? Het Badkamerboek van Baden+ telt maar 
liefst 100 pagina’s boordevol inspiratie en ideeën! Kom naar onze 
showroom voor uw eigen exemplaar.WWW.BADENPLUS.NL

BADEN+
BADKAMERBOEK

100 
pagina’s vol 

inspiratie & ideeën

Mix & Match uw eigen

badkamerLichaam en geest 

in balans
Handig, in bad
met de app

B+ Badkamerboek_2015/16_cover_v7.indd   1

22-07-15   11:55

Geniet 
van het 
leven!

Uw persoonlijke badkamerarchitect komt bij u thuis
Iedere badkamer is uniek. Voor een advies op maat komen 

we daarom graag de situatie bij u thuis bekijken. Op die manier kunnen we het ontwerp perfect op uw wensen 

afstemmen en ook direct alle technische mogelijkheden met 

u bespreken. Advies op maat gegarandeerd dus, of u nu kiest 

voor een subtiele verandering of een complete makeover!De voordelen voor u:   advies, maatvoering en inmeting door een echte 
vakman bij u thuis   een afspraak op het moment dat het in uw agenda past 
   ter plaatse een oordeel en advies over alle technische 

zaken

Zo kiest u bij Baden+ altijd voor extra aandacht, extra 
kwaliteit en extra zekerheid... De plus is voor ú!
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Maak direct een afspraak op www.badenplus.nl

BADEN

Elke dag even onder de waterval!
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Geniet 
van het 
leven!

Uw persoonlijke 
badkamerarchitect 
komt bij u thuis
Iedere badkamer is uniek. Voor een advies op maat komen 

we daarom graag de situatie bij u thuis bekijken. 

Op die manier kunnen we het ontwerp perfect op uw wensen 

afstemmen en ook direct alle technische mogelijkheden met 

u bespreken. Advies op maat gegarandeerd dus, of u nu kiest 

voor een subtiele verandering of een complete makeover!

De voordelen voor u:

   advies, maatvoering en inmeting door een echte 

vakman bij u thuis

   een afspraak op het moment dat het in uw agenda past 

   ter plaatse een oordeel en advies over alle technische 

zaken

Zo kiest u bij Baden+ altijd voor extra aandacht, extra 

kwaliteit en extra zekerheid... De plus is voor ú!
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BADEN

Elke dag even onder 

de waterval!
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5.

GRATIS  
TEGELS  
t.w.v. € 1.000,- 
bij aankoop van  
een badkamer  
vanaf € 4.500,-*
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Mix en creëer de perfecte match!*

TEAK GEEFT warmte

Misschien verbaast het u: teakhout in de badkamer. 
Maar door ambachtelijke verwerking en een speciale 
behandeling is het heel goed mogelijk. Teak geeft een 
extra natuurlijke sfeer en oogt warm én strak: koloniaal 
in een modern jasje dus. Niet voor niets één van de 
belangrijkste trends in de badkamer!

Complete 
badkamer  
excl. tegels

7.995,-

Een handgemaakt 
teakhouten meubel zorgt 
voor extra sfeer in uw 

badkamer.
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Hard water? Daar rekent dit compacte en energie-

zuinige filtersysteem van NoCalc slim mee af. Het filtert 

onzuiverheden weg en zorgt er met een mens- en 

milieuvriendelijke toevoeging voor dat kalkaanslag geen 

kans meer krijgt. Beter voor mens, milieu én uw apparatuur.

* Vraag in de winkel naar de samenstelling van deze badkamer.

Een betaalbare 
oplossing tegen kalk!

Nieuw!

PRODUCT UIT 
INDONEsië!

Heeft u een bad, maar wilt u 

eigenlijk liever een douche? Dat kan! 

Met Kinemagic vervangen we het 

bad in één dag door een complete 

douche van topkwaliteit.

Veilig: drempelvrij in- en uitlopen: 

gemakkelijk én veilig

Luxe: hoogwaardige materialen, 

installatie op maat

Slim: zeer scherp geprijsd door het 

optimale productieproces

Van bad naar douche in 1 dag!
Kinemagic  
Design incl. 
installatie

4.450,-

VO
OR

NA Vraag uw Baden+ adviseur 
om een GRATIS thuisadvies!

GRATIS  
TEGELS  
t.w.v. € 1.000,- 
bij aankoop van  
een badkamer  
vanaf € 4.500,-*
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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. Na een aantal jaren gevestigd te zijn geweest in Herpen, hebben 
we recent een nieuwe showroom geopend in Schaijk. We zijn trots op onze nieuwe showroom, met 
zijn 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.

Ook specialist in airconditioning
Het klimaat in huis is essentieel voor een goede gezondheid. AGO Totaaltechniek is gespecialiseerd 
in de montage en het onderhoud van Midea Airconditioning apparatuur. Met een Midea 
Airconditioner heeft u perfecte controle over het binnenklimaat. De bediening en werking zijn zeer 
eenvoudig. Graag maken we voor u een advies op maat en zorgen we voor een perfect functionerend 
aircosysteem bij u thuis. 

Bij AGO vindt u een totaalplaatje met een goede service en tóch een scherpe prijs. Daarnaast zijn 
wij koploper in duurzame systemen. Laat u inspireren in onze uitgebreide showroom. We ontvangen 
u graag! 
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De specialist voor sanitair
en installatiewerk! Nu VERLENGDE 

GARANTIEPERIODE
EN 1e 2 JAAR GRATIS SERVICECONTRACT*
 op alle Ne� t ketels 
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BADKAMER
SHOWROOM 

ZATERDAG
10 OKTOBER

PROFITEER 
NU VAN ONZE
DAG ACTIES!
Kijk op de achterzijde 
van deze folder voor 
meer informatie.

*  DE LOOPTIJD VAN DEZE FOLDER IS VAN 14 SEPTEMBER T/M 25 OKTOBER 2015. ALLE PRIJZEN EN AANBIEDINGEN GELDEN ALLEEN OP DE PRODUCTEN EN ZIJN DUS EXCLUSIEF INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN, INSTALLATIEMATERIALEN 
EN TEGELS, TENZIJ ANDERS VERMELD BIJ DE AANBIEDING. AANBIEDINGEN UIT DE FOLDER KUNNEN NIET GECOMBINEERD WORDEN, OOK NIET MET EERDERE OFFERTES OF KORTINGSREGELINGEN EN GELDEN NIET VOOR PROJECTEN. BIJ 
AANKOOP VAN EEN BADKAMER VAN MINIMAAL € 4500,- (EXCLUSIEF INSTALLATIE EN TEGELS) ONTVANGT U TEGELS TER WAARDE VAN €1000,00 GRATIS. BIJ AANKOOP VAN DE COMPLETE TOILETAANBIEDING ZOALS OPGENOMEN IN DE 
FOLDER, ONTVANGT U DE LOOOX CLOSED RESERVEROLHOUDER GRATIS. BOVENSTAANDE AANBIEDINGEN ZIJN NIET INWISSELBAAR VOOR EEN CONTANT GELDBEDRAG. BIJ AANKOOP VAN EEN PRIMABAD RISE & RETRO BADKAMERMEUBEL 
ONTVANGT U 30% KORTING OP ALLE AMICE HOTBATH KRANEN. ALLE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP BRUTO ADVIESPRIJZEN IN EURO’S. PRODUCT- EN PRIJSWIJZIGINGEN, ZET- EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG NAAR DE 
ACTIEVOORWAARDEN IN DE WINKEL.

0% BTW
op tegels en sanitair

GRATIS
TEGELS 
t.w.v. € 1.000,-
bij aankoop van een 
complete badkamer 
vanaf € 4.500,-*

Nu met verlengde 
garantieperiode (van 
7 jaar) en 2 jaar GRATIS 
servicecontract* 
op alle Ne� t ketels!

DUBBEL 
VOORDEEL!

* Acties zijn niet te combineren. Vraag naar de voorwaarden.* Acties zijn niet te combineren. Vraag naar de voorwaarden.
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