
Duurzaam

Trend

Accessoires

Slim besparen op energie-  
en waterverbruik

Matwitte kranen 

Spelen met kleur voor  
de finishing touch

MOOIE BADKAMERS 
MAKEN WE SAMEN



Speuren, onderzoeken en ontdekken: daar begint een nieuwe 
badkamer mee. Vraag jezelf af welke materialen en kleuren 
je mooi vindt en hoe je de badkamer gebruikt. Bekijk trends 
en innovaties. Het is een ontdekkingstocht die we graag 
samen met je aangaan. Als badkamerspecialist bieden we je 
inspiratie en luisteren we goed naar je wensen. We denken 
met je mee en laten je zien dat er voor elke badkamer mooie 
oplossingen zijn. 

In de zomer willen we aanpakken. Met 
de bezem door het huis, ramen open en 
de frisse wind opsnuiven. Hét moment 
om de badkamer in een nieuw jasje te 
steken! Met jouw persoonlijke wensen 
en onze expertise geven we jouw 
badkamer een heerlijke upgrade.

DE BADEN+ 
STYLIST STAAT 
VOOR JE KLAAR

TRENDY EN DUURZAAM
Wil je jouw badkamer een nieuwe look 
geven? Oh boy, wat zijn er dan veel 
mooie innovatieve producten, die  
onze stylist je graag wil laten zien! 
Producten om je badkamer duurzamer 
en comfortabeler te maken.  
Meubels met talrijke maatwerkopties. 
Slimme kranen en stijlvolle accessoires 
in allerlei kleuren. De mogelijkheden zijn 
oneindig om jouw persoonlijke stijl tot  
in de kleinste details te showen.

JOUW WENSEN, ONS ADVIES
Wij geven je graag inspiratie en advies 
om succesvol met jouw badkamer 
make-over aan de slag te gaan.  
Soms bereik je met leuke accessoires  
al een groots resultaat. Of creëer je juist 
met enkel een nieuw badkamermeubel 
een compleet andere look and feel.  
Doe het goed, samen met je Baden+ 
adviseur. Op ons vakmanschap kun 
je vertrouwen!

ONTDEK MET ONS
JOUW STIJL



SNEL WARM
Met deze infrarood radiator 

ervaar je snel heerlijke 
warmte en verbruik je 

minder energie.

PUUR GENOT
De fijne druppels van de 
PowderRain voelen als  
een volle waterval, in je  
eigen badkamer. 

Alvast aan de s lag met jouw 

badkamer? Vind veel inspiratie 

op onze website!

Houd alle warmte aangenaam binnen  
in deze stijlvolle zwarte douchecabine.

MODULAIR KASTENPROGRAMMA
Met dit modulaire kastenprogramma van Primabad kun je de kastcombinatie maken die bij je past.

MULTI- 
FUNCTIONELE  
KRAAN
De kraan biedt veel 
gemak en is ook nog 
eens oogverblindend. 



Op basis van je wensen maken we een samen 
een uniek badkamerontwerp. Wil je jouw 
badkamer bijvoorbeeld duurzamer maken?  
We geven je dan graag tips voor energie-  
en waterbesparende opties. Je kunt daarbij 
vertrouwen op ons inzicht, creativiteit en oog 
voor detail. Op die manier zorgen we voor een 
mooi, persoonlijk en toekomstproof ontwerp. 

SAMEN  
SLIM CREËREN

TIP! 
Lees onze  
onderhoudstips 
om lang van je 
mooie, schone 
badkamer te  
genieten!

UTRAMODERNE 
MATWITTE KRAAN 

Ideaal: deze kraan combineert 
design en duurzaamheid.  
De CoolStart technologie 

voorkomt onnodig 
warmwaterverbruik.

SFEERVOL LEDLICHT
Deze huiselijke hanglampjes met 
ledverlichting zijn energiezuinig.



STAP VOOR STAP 
NAAR EEN NIEUWE 
BADKAMERLOOK

Ons stappenplan laat je zien hoe je de 
badkamer aanpakt. Het geeft je praktische 
ideeën om je wensen goed in kaart te brengen. 
Zo maak je eenvoudiger keuzes uit onze ruime 
assortiment en stap je goed voorbereid de 
showroom binnen. Ga meteen aan de slag  
met je ideale badkamer!

Scan en download 
jouw sstappenplan

WATERBESPARENDE 
DOUCHESET 
De thermostatische kraan  
zorgt voor een snelle, constante 
douchetemperatuur.

Water besparen op het toilet doe je met een  
dubbele spoelknop; voor elke boodschap één. 

Badkamermeubel van Thebalux met FSC Keurmerk hout



GENIETEN!
In de badkamer wil je je thuis voelen en 
comfort ervaren. Met dat in gedachte laten  
we je graag allerlei slimme én mooie 
producten zien die bij jou passen. 
Tegenwoordig heb je daarbij de keuze uit 
allerlei kleuren. Met gekleurde kranen of 
accessoires geef je een leuk accent aan je 
badkamer. Kies je voor een meer ingetogen 
kleurenpalet? Creëer dan spanning met 
verschillende materialen en vormen.  
Stem de badkamer zo helemaal af op jouw 
smaak. We beloven je: dat wordt genieten!

Extra opbergruimte 
met een design 

spiegelkast.



ONZE ADVISEURS STAAN 
VOOR JE KLAAR

Onze badkameradviseurs helpen je graag verder met  
de uitwerking van je ideeën. We hebben naast passie  

voor sanitair ook vakmanschap waar je badkamer  
om vraagt. Je kunt altijd rekenen op persoonlijk en 

deskundig advies. Zo helpen we je graag bij het  
realiseren van jouw droombadkamer!

Zien hoe jouw droom
badkamer kan worden? 
Ontwerp ‘m met onze  
3D ontwerptool!

ELEKTRISCHE 
HANDDOEK-

WARMER
Deze smalle handdoek-

warmer past overal.  
Zo heb je altijd een 
warme handdoek 

binnen handbereik. 

FINISHING TOUCH
Vergeet de accessoires niet. 

Kies de vorm, kleur en stijl 
die bij jou past. Dat maakt 
je persoonlijke badkamer 

compleet. 

Kies een kleur voor je wastafelmengkraan 
en voeg accessoires in dezelfde kleur toe.

Naast de trendkleur wit, is deze strakke 
douche er in vele andere kleuren.



*  De looptijd van deze folder is van 16 mei t/m 8 juli 2022. Product- en prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

  

Showroom in Tilburg en Eindhoven 
met ruim 4000 m2 badkamerinspiratie
Garantie op sanitair, tegels en 
installatie
Grootste assortiment in de omgeving
Ontzorging van ontwerp tot installatie
Gratis ontwerp op maat

De zekerheid van St. Pieter
Dé badkamer- en vloerenspecialist

OOK JOUW  
SPECIALIST IN  

WOONVLOEREN! 

+ 4000 M2 INSPIRATIE IN 
TILBURG EN EINDHOVEN

DÉ BADKAMER- EN 
VLOERENSPECIALIST

Kom langs in een van onze 
vestigingen voor vrijblijvend  
advies op maat

We laten je graag alle  
mogelijkheden zien!

Broekhovenseweg 130d, 5021 LJ Tilburg
T 013 532 13 04, E tilburg@st-pieter.nl

Bruggelaan 2, 5628 RH Eindhoven
T 040 238 01 50, E eindhoven@st-pieter.nl

Openingstijden Tilburg
Bekijk de actuele openingstijden  
op onze website.

Openingstijden Eindhoven
Bekijk de actuele openingstijden  
op onze website.

WWW.ST-PIETER.NL

Bekijk onze website

MAAK EEN AFSPRAAK  
IN EEN VAN ONZE SHOWROOMS

Vestiging EindhovenVestiging Tilburg
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