Beterbad
Beterbad werkt vanuit één principe; topkwaliteit waar u jarenlang onbeperkt plezier van heeft.

van-Bad-naar-Douche
systeem

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.

uniek ombouwsysteem

tegelwerk blijft intact
klaar in 1 dag

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.
Uw dealer

www.beterbad.nl

Uniek ombouwsysteem

van-Bad-naar-Douche

Ombouwrenovatie
De vakmensen van Beterbad demonteren het oude
bad waarna een compleet nieuwe doucheruimte wordt

IN ÉÉN DA
G!

geïnstalleerd op de plek van het bestaande bad. En dat
alles in in één dag!

Prijs standaard uitvoering

Ambient schuifwand

inclusief demontage/montage

4195

Meerprijzen (optioneel):
• Ambient schuifwand 140-180 x 90 cm

550

• Douchestoel

360

• Grip AntiSlip aanbrengen

150

• Accessoires (zeepschaal, beugel)

op aanvraag
Prijzen in euro’s, inclusief BTW.

Oude situatie met bad

Demontage bad / montage douche

Douchestoel

Nieuwe situatie met inloopdouche

Compleet nieuwe douche op plaats van bad
Uw badkamer kan nog jaren mee maar u zou graag het bad willen vervangen voor een douche.
Het liefst zonder hak- en breekwerk en met het intact houden van het bestaande tegelwerk.

Grip Antislip

Dat kan met het unieke van-Bad-naar-Douche concept van Beterbad.

Optimale grip in de badkamer

De wanden die eerst achter het bad zaten hoeven niet opnieuw gestuukt en betegeld te worden

Om uitglijden in baden, douchebakken of op tegelvloeren

omdat er op die plaats volledig nieuwe wanden geplaatst worden. Achter deze wanden zitten de

te voorkomen heeft Beterbad Grip AntiSlip ontwikkeld.

leidingen voor de nieuwe douchesituatie mooi uit het zicht. De glaswanden worden geplaatst en

Deze antisliplaag kan aangebracht worden in (bestaande)

kunnen naar uw wens worden uitgebreid met verschillende opties.

baden, douchebakken en badkamers.

Grip AntiSlip aangebracht

Het geheel is uit te breiden met accessoires zoals zeepbakjes, handgrepen en een douchestoel.

P TÜV gecertificeerd (als enige wereldwijd).
P Inloopdouche op de plaats van uw bad.

P Geen hak- en breekwerk.

P Kleurloos en krasbestendig.

P Makkelijke instap.

P Tegelwerk blijft intact.

P Toepasbaar op acryl, emaille en tegelwerk.

P Inclusief douchebak, douchewand,
wandpanelen en douchekraan.

P In nagenoeg alle situaties toepasbaar.

P Eenvoudig aan te brengen.

P Glaswanden van 8 mm veiligheidsglas.

P Klaar in 1 dag.

Grip AntiSlip producten

