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KLASSIEKE LUXE 
ANNO 2019

DEZE OOGVERBLINDENDE BADKAMER LIJKT EEN EEUWENLANGE 
TRADITIE MET ZICH MEE TE DRAGEN. VERGIS JE ECHTER NIET: DE 
BADKAMER IS GLOEDNIEUW EN BIEDT ZELFS ONDERDAK AAN DE 

MODERNSTE WELLNESS-SNUFJES.

Tekst Bert De Pau – Fotografie Corine Hoge Bavel-Jansen

.. Windsor Bathrooms ..
Opvallend aan het berkenhouten wastafelmeubel Marseille zijn de gebogen hoekac-
centen en de gebogen deuren. Het wastafelblad is van marmer. De spiegels en acces-

soires zijn van Windsor & Co en Horton & Studley (alles via Windsor Bathrooms). De 
houten wandlambrisering is ter plaatse op maat gemaakt en met de hand geschilderd 

in de gewenste RAL-kleur.
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DROMEN VAN KASTELEN
Jeanine en haar man hebben hun rietgedekte woning 
uit 1956 grondig verbouwd. Daarbij stonden ook drie 
badkamers op het programma, die alle drie ontwor-
pen en uitgevoerd werden door Windsor Bathrooms. 
Zo vind je in het bijgebouw in de tuin een wat strak-
kere wellnessruimte en beschikken gasten over hun ei-
gen compacte badkamer. De absolute ster is echter de 
masterbadkamer. “We hebben twaalf jaar in Engeland 
gewoond. Ik heb altijd gedroomd van een badkamer 
met de uitstraling van die van een antiek kasteel”, ver-
telt Jeanine. “Het was niet gemakkelijk om in gewone 
badkamerwinkels te vinden wat we zochten. Tot we bij 
Windsor Bathrooms terechtkwamen. Zij creëerden een 
klassieke look met een moderne touch.”

KLASSIEKE ELEGANTIE
Alles in deze ruimte straalt klassieke elegantie uit: de 
vloer die een combinatie is van Belgisch hardsteen en 
marmer, het geaderde marmer waarmee zowel het 
bad als het wastafelmeubel bekleed is, het nostalgische 
kraanwerk, de berkenhouten lambrisering rond het bad 
… Ook het wastafelmeubel past perfect in het plaatje. 
“Dat zijn eigenlijk twee exemplaren van het wastafel-
meubel Marseille van Windsor & Co die we aan elkaar 
gekoppeld hebben en voorzien hebben van een marme-

ren blad uit één stuk”, verduidelijkt Lammert van der 
Vegt van Windsor Bathrooms. “Het berkenhout is met 
de hand geschilderd in de RAL-kleur die de bewoners 
wensten. Dat geldt overigens ook voor de op maat ge-
maakte badomkisting en de wandlambriseringen.”

RUIMTE VOOR WELLNESS
Het toilet en het bidet – beide uit de serie Westminster van 
Windsor & Co – stralen eveneens nostalgische elegantie uit. 
Maar ondanks die klassieke look beschikt deze badkamer 
over al het moderne comfort dat je je maar kunt inbeelden. 
“Ik wilde geen echt antiek bad of kraan. Het mag er al-
lemaal oud uitzien, maar wel met het comfort van nu”, al-
dus Jeanine. “Ik geniet elke dag van mijn badkamer; ik ga 
meermaals per week in bad. De badkamer is voor mij een 
echt rustpunt.” En helemaal tot rust komen, daarvoor zijn 
de mogelijkheden in deze badkamer alvast legio. Zo is het 
acryl bad van Windsor & Co uitgerust met een ingebouwd 
whirlpoolsysteem, ozontherapie, ledverlichting en een 
soundsysteem. En de op het eerste gezicht klassiek ogende 
inloopdouche is in werkelijkheid een stoomdouchecabine 
van Cleopatra met geluidsinstallatie, grote regendouche, 
kleurtherapie en een met natuursteen bekleed rustbankje. 
De keuze voor de kranen Charleston Goliat van Windsor 
& Co zorgt dan weer voor de klassieke elegantie die ook de 
rest van de badkamer zo typeert. •

Het acryl bad van Windsor & Co kreeg een omkisting 
van berkenhout en een blad van marmer dat afgewerkt 
werd met een papegaaienbek. In het bad zitten heel wat 
wellnessopties geïntegreerd, zoals een whirlpoolsysteem, 
ozontherapie, ledverlichting en een soundsysteem. De 
badkraan is model Charleston Goliat van Windsor & Co.
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“Het mag er allemaal oud uitzien, maar 
wel met het comfort van nu”

Jeanine, bewoonster

De stoomdouchecabine is volledig betegeld met mozaïektegels. Op het hardstenen 
bankje kunnen de bewoners genieten van alle voorziene wellnessfaciliteiten, zoals 
kleurtherapie, een grote regendouche en een geluidsinstallatie. De klassieke kranen 
komen uit de serie Charleston Goliat van Windsor & Co.

Het toilet en het bidet komen allebei uit de serie Westminster 
van Windsor & Co. De bewoners en het team van Windsor 
Bathrooms hebben elke vierkante centimeter optimaal benut. 
Zo voorzag Windsor Bathrooms in de dakkapel een op maat 
gemaakt meubel met in het verlengde ervan een zitbankje 
met opbergruimte.


