Bad- en Douche
renovatie
unieke ombouwsystemen

tegelwerk blijft intact
klaar in 1 dag

Bad-in-Bad-Systeem

Uniek systeem: een nieuw bad zonder breekwerk
U zou wel een nieuw bad willen, maar geen verbouwing van de badkamer? Dat
kan met het unieke Bad-in-Bad-Systeem van Beterbad! In een halve dag geplaatst
door één van onze monteurs. Het nieuwe bad, gemaakt van hoogwaardig sanitair
acryl, wordt geplaatst over het bestaande bad zonder hak- en breekwerk aan de
tegels of wanden.

Inmeten oude situatie

Een ander voordeel is dat door de isolerende werking van het Bad-in-BadSysteem het badwater tot wel 2 x zo lang warm blijft. Het is tevens mogelijk uw
nieuwe bad uit te voeren als whirlpool. Voor het inmeten van het nieuwe bad
komt een medewerker vrijblijvend bij u thuis en bespreekt uw wensen.
Plaatsing nieuw bad

P

Ook toepasbaar voor douchebakken.

P

Met nieuwe afvoer en sifon.

P

Tegelwerk blijft intact.

P

Klaar in een halve dag.

Nieuw bad in bestaande badkamer

Badwissel-Systeem

Ideaal als alleen uw bad aan vervanging toe is
Een onherstelbaar beschadigd bad, gemaakt van acryl of quaryl, kan in één dag
worden vervangen door een compleet nieuw ligbad (ook met whirlpool) met het
Badwissel-Systeem van Beterbad.
Beterbad heeft ruim 20 jaar geleden het Badwissel-Systeem ontwikkeld naar
aanleiding van de vraag uit de markt om kunststof baden te vervangen zonder
hak-en breekwerk aan tegels en wanden. Inmiddels zijn er wereldwijd duizenden
baden en douchebakken door onze monteurs op deze wijze vervangen, zowel in
de private sector als in hotels en op recreatieparken.
Voor het inmeten van het nieuwe bad komt een medewerker vrijblijvend bij u
thuis, en bespreekt uw wensen.

P

Bad vervangen zonder hak- en breekwerk.

P

Zowel voor baden als voor whrilpools.

P

Klaar in 1 dag.

Oude situatie

Het oude bad verwijderd

Nieuw bad in bestaande badkamer
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baden en douchebakken door onze monteurs op deze wijze vervangen, zowel in
de private sector als in hotels en op recreatieparken.
Het geheel is uit te breiden met accessoires zoals zeepbakjes, handgrepen en
een douchestoel.
Voor
het inmeten van het nieuwe bad komt een medewerker vrijblijvend bij u
thuis, en bespreekt uw wensen.

P

Inclusief douchebak, douchewand en wandpanelen.

P
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Wastafelwissel-Systeem
De oplossing als uw badmeubel nog
jaren mee kan
Bij het Wastafelwissel-Systeem van Beterbad wordt alleen de oude
wastafelkom vervangen door een nieuwe passende wastafel,
compleet met nieuwe sifon en overloop combinatie.
Optioneel kan ook een nieuwe kraan naar keuze door Beterbad

Oude situatie

worden gemonteerd.

P

Geschikt voor elk badmeubel.

P

Met nieuwe afvoer en sifon.

P

Klaar in 1 uur.

Nieuwe wastafel in bestaand badmeubel

Grip AntiSlip
Optimale grip in de badkamer
Om uitglijden in baden, douchebakken of op tegelvloeren
te voorkomen heeft Beterbad Grip AntiSlip ontwikkeld. Deze
antisliplaag kan aangebracht worden in (bestaande) baden,
douchebakken en badkamers.
Grip AntiSlip aangebracht

P

TÜV gecertificeerd (als enige wereldwijd)

P

kleurloos en krasbestendig

P

toepasbaar op acryl, emaille en tegelwerk

P

eenvoudig aan te brengen

Grip AntiSlip producten

Beterbad
Beterbad werkt vanuit één principe; topkwaliteit waar u jarenlang onbeperkt plezier van heeft.
Om dit te bereiken heeft Beterbad een professioneel productiebedrijf opgericht, dat onder de
naam Beterbad Productie b.v. in Dronten (Flevoland) meerdere series van baden en douchebakken produceert.

Na meer dan 35 jaar ervaring is het vakmanschap van Beterbad een standaard norm geworden.
De combinatie van zelfstandige productie en eigen montagedienst garandeert, naast hoogwaardige kwaliteit, tevens de service die u als klant mag eisen. Beterbad geeft dan ook 20 jaar
kwaliteitsgarantie op baden en douchebakken en 5 jaar op de montage.

Beterbad bv | De Linge 33-35 | 8253 PJ Dronten
T: 0321-380028 | F: 0321-380242 | info@beterbad.nl | www.beterbad.nl

baden • whirlpools • douchebakken

