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Teamwork en passie, 

Voor je ligt de eerste uitgave van Een Warm Bad van dit 
jaar. Terugkijken, dat doe ik alleen om er van te leren of om 
nogmaals te genieten van mooie of indrukwekkende zaken 
die achter ons liggen. Indrukwekkend was 2020 zeker, in vele 
opzichten. Ik hoop dat 2021 nog indrukwekkender wordt en 
minder wordt beïnvloed door zaken waar jij en wij geen of 
nauwelijks invloed op hebben.

Wij hebben veel geleerd van onze activiteiten afgelopen jaar, 
zijn in staat gebleken te verbeteren en werden daarvoor 
beloond met groei. Wij gaan verder met het bouwen aan 
onze gezamenlijke toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de doorontwikkeling van onze showroompropositie, de 
prefab werkzaamheden die worden uitgebreid en de verdere 
verbetering van onze digitale dienstverlening. Daarnaast wordt 
er extra aandacht besteed aan het proces orderbeheer en 
wij gaan nog actiever de communicatie met zowel klant als 
fabrikant opzoeken, waardoor onze leverbetrouwbaarheid  
nog hoger wordt.

Natuurlijk blijven wij ook in 2021 de samenwerking opzoeken 
met onze zusterbedrijven van de Rensa Family. In deze uitgave 
vind je een mooi voorbeeld van een gecombineerd project met 
zusterbedrijf Rensa Ventilatie en Verwarming. Samen zijn wij 
immers nog sterker, en steeds meer klanten weten de kracht 

van samenwerkende specialisten te waarderen.

Bij Gévier hebben wij de laatste jaren gestaag door 
kunnen bouwen aan een team van specialisten 
die de markt kent en passie heeft voor de klant, 
het groothandelvak en sanitair. Een team dat alle 
genoemde plannen ook kan verwezenlijken. Wij zijn 
en blijven een lerende organisatie en ik prijs mijzelf 
een gelukkige mens dat ik leiding mag geven aan  
dit fantastische team.

Ik wens jou ook dit fantastische team en veel lees 
plezier toe.

Kor Oosterhof
Commercieel Directeur Gévier 

Het nieuwe jaar starten we met goed nieuws. Bestellen 
bij Gévier vanuit onder meer eigen calculatiepakketten 
is vanaf nu mogelijk door de uitbreiding van onze 
bestelmogelijkheden met XML. 

XML is een ‘universele taal’ voor uiteenlopende software en 
besturingssystemen bestaande uit codes waarmee onder 
meer orders, orderbevestigingen en facturen verstuurd kun-
nen worden. Dus ook vanuit jouw eigen calculatiesoftware.

Voordelen 
Door het automatiseren van die processen kunnen 
gegevens sneller worden verwerkt en gebeurt dat minder 
foutgevoelig. Dat betekent een tijd- en kostenbesparing 
en wie papieren orders vervangt door XML-orders, 
bespaart ook nog eens papier. Goed voor milieu en voor de 
portemonnee.

Formaten
Bij Gévier is het vanaf dit jaar mogelijk om bestellingen te 
plaatsen via XML. Je ontvangt op diezelfde wijze dan ook 
een bevestiging. Voor het ondersteunen voor het order- 
en bevestigingsbericht kan Gévier de volgende formaten 
verwerken: INSBOU003, INSBOU004 en SALES005. 
Bevestiging van een XML-order wordt direct verstuurd.

Interesse? 
Heb je interesse in bestellen via XML? Dit moet, aan 
de hand van extra informatie zoals GLN, eenmalig 
voor jou ingericht worden. Neem contact op met jouw 
vertegenwoordiger voor meer informatie.
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e vier werelden bestaan 
uit: Me, Home, Boutique 
en Spa. Home staat voor 
landelijke invloeden 

gecombineerd met tijdloos design in 
een warme omgeving en een zachte 
stoere uitstraling. In deze editie 
van een Een warm bad stellen we 
badkamerstijl Home aan je voor.  

Badkamerwereld Home 
Deze badkamerwereld brengt je 
terug naar de Romantiek van de 19e 
eeuw. De modern klassieke uitstaling 
en het tijdloze karakter van Home 
zorgt voor een ontspannen sfeer. Het 
design is ingetogen en functioneel, 
het kleurenpalet bestaat uit zachte 
schakeringen en de materialen 
hebben een warme uitstraling.  
Hout en natuursteen is een perfecte 
combinatie. Home onderstreept de 
connectie met het buitenleven en 
het belang van duurzaamheid. In 
deze badkamer vind je industriële 
elementen in de vorm van kranen  

D

HOME  

‘Tijdloos modern klassiek’
Gévier heeft samen met trendwatchers en stylisten vier 

badkamerwerelden ontwikkeld volgens de laatste trends. 

of armaturen. Huiselijk en welkom 
zijn uitdrukkingen die hier van 
toepassing zijn, want hier voel  
je je snel thuis.

Tijdloos design 
De vormgeving van Home is 
ingetogen en heeft een tijdloos 
karakter door de licht klassieke 
belijning en authentieke en 
ambachtelijke details.

Rust 
Het totaalbeeld straalt rust en kalmte  
uit door het behouden kleuren- en 
materialen palet, introvert design en 
zachte contrasten. Dit zijn eigen-
schappen die horen bij de badkamer-
wereld Home. 

Klassieke elementen 
Een tegelvloer met een klassiek 
patroon, kranen met een 
ambachtelijke uitstraling of een 
badkamermeubel met klassieke 
belijning. Dit zijn de blikvangers die 
het Home gevoel versterken. 

Natuurlijke materialen 
Home kenmerkt zich door het 
gebruik van natuurlijke materialen 
met een zachte, matte uitstraling. 
Hout en natuursteen in combinatie 
met zachte tinten.

Functionele eenvoud 
Het design van Home wordt 
gekenmerkt door authentieke 
vormgeving die praktisch en 
kwalitatief is en veel gebruiks- 
gemak heeft.

Huiselijk & warm 
De sfeer is warm en toegankelijk 
door het tijdloze karakter. De 

Home: ‘Modern klassiek 
met een tijdloos gevoel’ 

• Klassiek modern

• Warme contrasten 

• Tijdloos design

• Zachte kleuren 

• Natuurlijk en licht 

• Landelijke invloeden 

• Comfortabel en praktisch

• Stoer eenvoud 

verhoudingen en de gastvrijheid zijn 
statements die Home typeren. 

Passend bij jou budget
Home heeft 3 prijsvarianten: Basic, 
Comfort en Premium. Het gekozen 
materiaal, design en afwerking is van 

invloed op de totaalprijs. In iedere 
variant is Home zicht- en voelbaar: 
het tijdloze karakter van de meubels, 
de warme materialen, industriële ele-
menten of de authentieke tegelvloer, 
het zijn deze stijlmakers die zorgen 
voor een huiselijke uitstraling.   
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Geberit Renova Plan is de basic badkamerserie 
met een compleet meubelprogramma voor 
nieuwbouw en renovatieprojecten. Het 
hoekige design van deze serie geeft elke 
badkamer een moderne uitstraling voor een 
aantrekkelijke prijs.

De verschillende badkamermeubels zijn perfect 
afgestemd op de keramische producten. Door de 
grote keuze biedt Renova Plan het maximale aan 
toepassingsmogelijkheden. De wastafels zijn verkrijgbaar 
in verschillende formaten en designs, voor wandkranen 
als ook kranen gemonteerd op de wastafel en met of 
zonder overloop. Ook is er een trendy Slim Rim wastafel 
met een slanke rand te verkrijgen. De onderkasten 
vallen ten opzichte van de wastafel iets terug, waardoor 
de onderkast een slankere en lichtere uitstraling krijgt. 

GROHE’s DNA bestaat uit vier fundamentele  
pijlers, namelijk kwaliteit, technologie, design 
en duurzaamheid. Duurzaamheid is zodoende 
een integraal en daarmee essentieel onderdeel 
van GROHE’s bestaan. GROHE streeft voortdurend 
naar een volledige duurzame benadering op 
gebied van processen en producten maar ook 
in de keuze van leveranciers.

CO2-neutraal produceren 
GROHE heeft een CO2-neutrale productie gerealiseerd. 
Deze belangrijke mijlpaal is een gevolg van de betrokken-
heid op de lange termijn met betrekking tot milieu en 
duurzaamheid. GROHE houdt zich, als onderdeel van 
de LIXIL Group, intensief bezig om tegen 2050 de CO2-
uitstoot van woningen, lifestyle-oplossingen en activiteiten 
tot nul te reduceren. Daarnaast is het GROHE’s missie om in 
de loop van 2021 volledig plasticvrije productverpakkingen 
te realiseren. Tot op heden konden ongeveer 21 miljoen 
stuks plastic productverpakkingen worden verwijderd of 
vervangen voor duurzame alternatieven.

Meer duurzaamheid met waterbesparende 
producten
Bespaar water. Bespaar energie. Behoud bronnen. Wat 
klinkt dat vervelend en somber! Toch bewijzen veel van 
de baanbrekende technologieën van GROHE dat een 
gevoel van verantwoordelijkheid verkwikkend kan zijn - 
niet alleen voor het milieu, maar ook voor de gebruiker. 
GROHE heeft namelijk een reeks slimme waterbesparende 

Geberit Renova Plan

De badkamermeubels kunnen individueel worden 
samengesteld en zijn voorzien van geïntegreerde grepen 
en een praktische indeling met legplanken of laden. De 
meubels zijn verkrijgbaar in wit hoogglans, lava mat, iepen 
generfd of eiken donker. 

De Renova Plan wc’s en bidets zijn qua vormgeving afge-
stemd op de wastafels en hebben dezelfde, rechthoekige 
vormgeving met afgeronde hoeken. De wandclosets zijn 
verkrijgbaar in diep- of vlakspoeluitvoering en het closet 
is ook verkrijgbaar als spoelrandloos Rimfree® model. 
Met het optionele KeraTect® glazuur is het keramiek 
makkelijk te onderhouden en bijzonder duurzaam. Deze 
lange levensduur – ook bij intensief gebruik – is een groot 
voordeel voor bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. De 
Renova Plan baden hebben een rechthoekig design en 
zijn in drie maten verkrijgbaar. De baden zijn gemaakt van 
acryl, waardoor deze eenvoudig schoon te maken zijn. De 
doucheoplossingen van de serie Geberit Renova kunnen 
worden gecombineerd met het volledige assortiment 
Renova Plan.   

geberit.nl/renova-plan

technologieën ontwikkeld die minder water verbruiken 
zonder dat ingeleverd hoeft te worden op comfort.

Denk bijvoorbeeld aan de GROHE EcoJoy-technologie  
dat beschikbaar is op tal van thermostaten en douche- 
systemen in verschillende stijl- en prijssegmenten. Met de 
GROHE EcoButton wordt het waterverbruik automatisch 
gereduceerd tot wel 50%. Een simpele toepassing die men 
aan het denken zet voordat er meer water wordt verbruikt.
GROHE SilkMove® ES (Energy Saving) technologie zorgt 
niet alleen voor een soepele bediening, maar zorgt ook voor 
het spaarzaam omgaan van water 
en energie. De middenpositie van 
de greep geeft geen gemengd 
maar alleen koud water. Op deze 
manier wordt onnodig warm  
watergebruik tegengegaan.  

Wil je meer informatie over de waterbesparende 
technologieën en producten van GROHE? Ga dan 
naar green.grohe.nl en lees de tips die helpen 
water en energie te besparen. 
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We geven om  
elke druppel water
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SOFTWARE REDUCEERT FAALKOSTEN

Brug tussen 
techniek en design
 

Open bestandsformaten. Eén platform voor badkamerzaken, en dus de ultieme 

faalkostenreductie. Het moderne badkamerontwerp van DeBadkamer.nl biedt  

voor nieuwbouwkopers en installateurs talloze features. Met de ontwerpsoftware  

van PalletteCAD ligt de badkamershowroom van de toekomst binnen bereik.

n dit blad las je al eerder over 
het nieuwe badkamerplatform 
dat Gévier ontwikkelt voor 
nieuwbouwwoningen. Eén 

platform waarbij de koperskeuzes, 
de begeleiding, de overeenkomsten, 
maar ook de technische afwikkeling 
voor ontwikkelaars en installateurs 
zijn ondergebracht. Eén platform met 

verschillende gebruikersinterfaces, 
waarin een berg faalkosten uit de 
traditionele keten moet verdwijnen. 
Het bezoek aan de fysieke showroom 
is daarmee enkel nog een beleving 
voor wat de koper online heeft 
uitgezocht. Of een mogelijkheid om 
écht te ruiken, zien en voelen. In 
verschillende stijlen, in verschillende 
budgetniveaus; met A-merken, maar 
ook met het huismerk van Gévier.

Ontwerpen 
Belangrijke technische factor onder 
zo’n platform is de software. Palette- 
CAD is daarin volgens Rik Heijink, 
Product Owner bij Gévier, de uitge-
lezen partij. PaletteCAD, badkamer-
marktleider in Duitsland, gaat inmid-
dels al veel verder dan het bekende 
3D tekenen, legt Jeroen Smeets 
van PaletteCAD uit. “Onze software 
maakt veel meer waarheidsgetrouwe 
ontwerpen dan de concurrentie.” 
Kroonlijstjes, profielen, voegrandjes, 
alle ingevoerde sanitair-artikelen in 
de stijlen van het concept. Het moet 
ook, want de nieuwbouwbadkamer 
kan volledig uitgezocht en ontworpen 

zonder tussenkomst van de fysieke 
showroom. Nieuwbouwontwikkelaars 
bepalen een standaard badkamer-
concept voor hun project, kopers 
hebben de mogelijkheid om binnen 
de stijlen en budgetniveaus voor 
maatwerk te kiezen. De kunst is een 
platform te hebben waar de professi-
onal mee kan werken, maar waar een 
koper zich ook senang voelt.

Importeren/exporteren
Het importeren vanuit PaletteCAD 
in BIM-ontwerpen kan inmiddels; 
het kunnen exporteren van open 
IFC bestanden voor badkameront-
werp bevindt zich in de laatste fase, 
bevestigt Smeets. Als dat in orde is 
kunnen alle partijen in de keten met 
dezelfde uniforme data schakelen 
tussen gebouw, techniek, en bad-
kamerontwerp. “Meerwerkopties en 
modificaties zijn dan direct zicht-
baar, inclusief consequenties voor 
techniek, design, offerte en stuks-
lijst”, zegt Frans van den Borre, die 
namens Gévier de badkamerdesigner 
is. Zeg maar gerust: de showroom- 
medewerker die nu vooral online 
actief is en de schakel vormt tussen 
alle stakeholders in het platform.

Projecten aanmaken
De software biedt mogelijkheden 
om projectspecifieke progamma’s te 
maken, waarin zowel ontwikkelaar, 
installateur, maar ook de uiteindelijke 
eindgebruiker zijn portaaltje heeft  
in het nieuwbouwproject. Per project 
kunnen filters worden gemaakt, en 
kan bepaald worden wat de stan-
daard badkamer voor het betreffende 
kavel is. Binnen het DeBadkamer.nl  
concept kan de koper dan gaan 
spelen met de stijlen en meerop-

ties, waarbij Frans van den Borre hen 
bijstaat.  

Presentatie opties
Is het badkamerontwerp gemaakt, 
kan PaletteCAD deze op verschillende 
wijze presenteren. Met fotorendering, 
360 graden panoramabeelden, of 
in de vorm van een videoweergave 
of in virtual reality. In pdf’s kunnen, 
oppervlakten, doorsnedes en maat-
voeringen worden gemaakt, en worden 
artikelcodes en stukslijsten samenge-
steld. Gévier kan deze data weer snel 
verpakken tot offertes of bestellingen 
in het ERP-systeem. En het open 
IFC- bestand kan weer geïmporteerd 
worden in de BIM- 
tekening voor een clashcontrole en 
een uiteindelijk foutloos technisch 
ontwerp van de woning. Zo wordt 
de woning eerst helemaal digitaal 
gebouwd, en staat men in de uitvoe-
ring nauwelijks voor verrassingen.

Foutloze werktekeningen
De installateur kan van het betreffende 
nieuwbouwkavel de data ophalen, en 
heeft direct werktekeningen, leiding-
schema’s en artikelen paraat. De brug 
tussen techniek en design is het grote 

voordeel van deze werkwijze, zegt Rik 
Heijink. “De koper heeft het gevoel zelf 
aan de knoppen te zitten. We kunnen 
maatwerk standaardiseren. Tegelijker-
tijd werken alle partijen in de kolom 
in dezelfde omgeving, en kunnen we 
alle ruis en faalkosten tot een mini-
mum reduceren.” DeBadkamer.nl is in 
principe ontworpen voor seriematige 
nieuwbouw. Heijink ziet ook kansen 
voor een variant voor de renovatie. 
“Belangrijke voorwaarde voor nu is wel 
een bepaalde seriematigheid.” 
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“Onze software maakt 

dusdanig waarheids- 

getrouwe ontwerpen dat 

een showroombezoek 

overbodig wordt.”

“Eén platform waarmee een berg faalkosten  

uit de traditionele keten moet verdwijnen.”

Product Owner: Rik Heijink
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Tienduizenden artikelen in 3D-bieb
PaletteCAD heeft een eindeloze bieb met 
artikelen en materialen. Omdat het program-
ma veel gebruikt wordt door interieurbouwers 
en interieurdesigners, onder meer ook voor 
CAD/CAM aansturing van machines, is het 
tekenprogramma tot in detail verfijnd. De sa-
nitair-module van PaletteCAD bevat ongeveer 
2000 extra materialen en 20.000 merkobjec-
ten om de badkamer mee te vullen. Hieronder 
alle A-merken en huismerken van Gévier.

Presenteren als de beste
PaletteCAD heeft haar basis in de interieur-
bouw en het wat luxere segment, waardoor 
het van nature erg sterk is in de presentaties. 
Naast fotorealistische afbeeldingen, 360 
graden panoramaviews, is er de mogelijkheid 
om met PalettePlay als in een videogame door 
ruimtes te lopen. In combinatie met een VR-bril 
loop je dan echt door je eigen badkamer.  Voor 
al die presentaties heeft de softwareleveran-
cier een app:  PaletteSHOWROOM.

Of het nu met waterbesparend sanitair, ons duurzaam 

inzetbare kwaliteitszink of de afvalbesparende prefabricage 

is, met Gévier kun je het jaar duurzaam starten. Sterker nog: 

Bestellingen worden dit jaar nóg milieuvriendelijker geleverd. 

R

Pionieren beloond: 
40% van trucks  
rijdt op ‘frituurvet’

ensa Family Company, 
het logistieke zusterbe-
drijf, heeft het aantal 
vrachtwagens dat uit-

sluitend rijdt op HVO, een brandstof 
gewonnen uit plantaardige afvaloliën 
zoals frituurvet, onlangs (opnieuw) 
verdubbeld. Dagelijks gaan 20 
vrachtwagens op pad die uitsluitend 
rijden op de tweede generatie diesel. 

Met een derde Lean and Green ster 
behoort Rensa Family Company tot 
de Europese koplopers als het gaat 
om de verduurzaming van de logis-
tiek. “Maar dat betekent niet dat we 
er zijn”, zegt Bob Lammers, Hoofd 
Transport bij Rensa Family Company. 
“In 2030 willen we klimaatneutraal 
zijn en dat betekent: we blijven  

investeren in duurzaamheid en 
CO2-reductie. Daar hoort ook deze 
uitbreiding van het wagenpark bij.”

‘Goed bevallen’
Rensa Family Company rijdt sinds 
begin 2019 op de blauwe biodiesel. 
“We zijn toen begonnen met vijf 
Renault-vrachtwagens die op de vari-
ant B20 zouden rijden”, aldus Lam-
mers. Deze mengvorm van 80 procent 
diesel met 20 procent HVO levert 
over de hele keten (well-to-wheel) een 
CO2-reductie op van 18 procent ten 
opzichte van ‘gewone’ diesel. 

“Het eerste jaar was echt pionieren op 
het vlak van logistieke verduurzaming. 
HVO heeft een iets hogere kostprijs, 
maar daar zou een hoger rendement 
tegenover kunnen staan. Dat hangt 
af van een hoop factoren, tot aan het 
rijgedrag van de chauffeurs aan toe. 
In de ideale situatie kun je door het 
hogere rendement de hogere kostprijs 

van de diesel wegstrepen. Combineer dat 
met waar het ons allemaal om te doen is, 
de CO2-reductie, en je hebt een resultaat 
om van te dromen. 

Spannend, leerzaam  
en… rendabel
Dat pionieren niet alleen spannend en 
leerzaam, maar ook verrassend en zélfs 
rendabel kan zijn, laat de ervaring van 
Rensa Family Company zien. Het rijden op 
de brandstof bleek in het eerste jaar wat 
minder zuinig te zijn dan geraamd. “Dat 
betekende ook hogere kosten dan op voor-
hand verwacht, maar doordat het verschil 
in verbruik met fossiele diesel niet té groot 
was, betekende rijden op HVO onder de 
streep een forse CO2-reductie. En daar 
gingen we voor.”

Daarom werd besloten het HVO-wagenpark 
verder uit te breiden, van vijf naar uitein- 
delijk twintig vrachtwagens eind 2020;  
40 procent van de hele vrachtwagenvloot. 
En dat leverde verrassende resultaten op.

“In de loop van 2020 bleek dat we met de 
nodige ervaringen en optimalisatie toch 
zuiniger gingen rijden op HVO dan op de 
reguliere diesel”, zegt Lammers. De trucks 
van Rensa Family Company rijden op  
1 liter zo’n 400 a 500 meter verder dan  
op de fossiele variant. “Dat lijkt niet zo gek 
veel, maar wanneer je bedenkt dat er  
400 liter brandstof in een tank gaat, en  
dat voor 20 voertuigen, elke dag… Dan  
is dat een verbluffend resultaat.”

Bijkomend voordeel bleek dat door het 
lagere verbruik de meerkosten van HVO 
weggestreept kan worden. “Minder CO2- 
uitstoot door een ‘groenere’ brandstof 
waarvan je ook nog eens minder gebruikt, 
en daarmee onder de streep financieel niet 
voelbaar is. Dat is als een waterbesparende 
kraan die goedkoper is dan een ‘normaal’ 
exemplaar. Dat is toch prachtig? Maar: we 
zijn er nog niet. Er wordt hard gewerkt om 
na de zomer 30 HVO-trucks op de weg te 
hebben. Want zeg nou zelf, waarom zou  
je het niet doen?”    

De mogelijkheden met PaletteCAD  
in een notendop
1. Zelf ontwerpen en beleven, door 3D videoweergave 

en waarheidsgetrouwe renders (bij grote afbeelding)
2. Technische IFC-bestanden, te importeren  

in BIM-tekening (afbeelding midden boven)
3. Doorsneden voor technishe aansluitingen  

(afbeelding midden midden)
4. Plattegronden met juiste oppervlaktes  

(afbeelding midden onder)
5. Artikelcodes uit enorme bibliotheek, direct 

gekoppeld aan ERP voor stukslijsten en offertes 
(kolom rechts)   

Transparantie in prijzen
Belangrijke pijler in het concept is de 
transparante prijsvorming, sluit Heijink af. De 
netto prijzen en de splitsing van toegevoegde 
waarde is helder. “We bouwen de prijzen van 
onderaf op, in plaats van dat we ze van bovenaf 
afpellen”, zegt Heijink.  “Dat zal even wennen 
zijn, maar maakt voor iedereen duidelijk wie 
welke waarde, voor welke prijs, toevoegt in  
de keten.”
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Met de introductie van de nieuwe SILENT DUAL 
badkamerventilatoren zette Soler & Palau, 
marktleider op het gebied van badkamer-
ventilatoren, een nieuwe standaard. Waar 
je voorheen vooraf je keuze moest bepalen 
voor een uitvoering aan/uit, óf aan/uit met 
nalooptimer, óf met hygrostaat, óf met 
bewegingssensor, of … biedt de SILENT DUAL 
alle oplossingen in 1 apparaat.

De SILENT DUAL-serie is voorzien van een hygrostaat 
(vochtsensor), een bewegingssensor én keuze voor 
automatisch programma aan/uit of laag/hoog. 

De SILENT DUAL heeft als eerste op de markt een adap-
tieve, oftewel zelflerende hygrostaat  aan boord. Waardoor 
de hygrostaat onderscheid maakt tussen geringe veran-

Trends in interieurarchitectuur evolueren 
steeds meer naar lichte ruimtes waar zwarte 
elementen een karaktervol contrast in het 
interieur creëren. 

In hedendaagse woningen waar badkamers uitgroeien tot 
een privé wellness selecteren ontwerpers steeds vaker 
-mat- zwarte kranen, douchegoten en kapstokken als 
stijlvolle eye-catchers.

S&P: Nieuwe standaard  
voor badkamerventilatoren

deringen in de relatieve vochtigheid (RV) in de atmosfeer, 
en veranderende RV door douche- of bad-gebruik. De 
ventilator zal dus niet ongewenst tijdens koude vochtige 
nachten aanslaan, maar alleen als het nodig is: ventileren 
om badkamer droog en toilet fris te houden.

Daarnaast de nalooptijd instellen: 2 of 15 minuten 
nalooptijd, zodat na gebruik van toilet of douche de ruimte 
altijd fris en droog achterblijft.

Het installeren is ook eenvoudig: geen schakeldraad 
om op de lichtschakelaar aan te sluiten, zoals bij vele 
bestaande versies wel het geval is. 

Zoals van S&P verwacht mag worden, zijn ook deze 
ventilatoren fluisterstil. Het meest gevraagde type SILENT 
DUAL-100 (capaciteit 90 m3/h): maximaal 26,5 dB(A).   

Vasco volgt deze trend vanuit de badkamerwereld nu 
met de lancering van haar unieke design ventielset in het 
zwart! Dit ventielset met vaste middenaansluiting (50 mm) 
is uniek op de markt en werd ontwikkeld door Vasco’s 
in-house R&D-team. Het design ventielset was reeds 
beschikbaar in het wit of in chroom en komt nu op de 
markt in een diepe zwarte kleur (Jet Black, RAL 9005).  
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Creëer karaktervol contrast met  
het nieuwe zwarte design ventielset
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Novellini heeft sinds kort diverse bijzondere 
badkameraccessoires in het assortiment. 
Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een 
variant met één of meerdere planchetten, 
een handdoekhouder of een planchet met 
zeepdispenser.

Prachtige badkameraccessoires vol  
slimme oplossingen
Binnen de collectie Frame van Novellini heeft u de keuze 
uit diverse slim bedachte oplossingen. Denk hierbij aan 
een strak vormgegeven handdoekhouder maar ook aan 
een planchet voor aan het glas van de inloopdouche 
inclusief wisserhouder. Bovendien zijn de Novellini Frame 
badkameraccessoires beschikbaar in de kleuren mat 
wit, matchroom en mat zwart. Deze stijlvolle kleuren zijn 
eenvoudig te combineren en geven de badkamer al snel 
een luxe uitstraling.

Accessoires Frame: stijlvolle  
accessoires voor de badkamer

Geef de badkamer een nieuwe  
look met Novellini Frame accessoires
Schoonheid zit hem in de details: met een prachtige 
nieuwe toiletrolhouder, stijlvolle handdoekhaakjes en 
een planchet met zeepdispenser is het mogelijk om de 
badkamer op eenvoudige wijze een heel andere uitstraling 
te geven. Op deze manier brengt Novellini functionaliteit 
en uitstraling naadloos samen.   
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Met de flexibele oplossingen van Ponte Giulio 
kunnen badkamers en toiletruimtes worden 
aangepast naar de wens van de individuele 
gebruiker. 

Op eenvoudige wijze kunnen producten geplaatst en 
verwijderd worden zodat de badkamer omgeving naadloos 
aansluit op de wensen van de gebruiker. Deze oplossing is 
ideaal voor accommodaties waar de bewoner of gebruiker 
varieert zoals in privéwoningen, (zorg)hotels of zelfs 
verzorgingshuizen.

Opklapbare en verwijderbare toiletsteun
Een modern en praktisch element om naast het toilet te 
plaatsen zodat gebruikers steun vinden bij hun dagelijkse 
routine. Vooral in de toiletruimte van de badkamer is een 
opklapbare toiletsteun een praktisch en effectief hulp-
middel. Vooral in privéwoningen, hotels of zelfs verzor-
gingshuizen kan het echt een verschil maken om een 
verwijderbare toiletsteun te hebben. Wanneer men besluit 
de toiletsteunen niet toe te passen kan deze worden afge-
dekt met een stijlvolle afdekkap. Op deze wijze kan men 
met de producten van Ponte Giulio flexibiliteit aanbrengen 
in de badkamer.

Flexibele oplossingen in de badkamer

In een gastvrije omgeving ontstaat zo de mogelijkheid om 
een extra service aan te bieden, zoals een verwijderbare 
douchezitting voor die klanten die het nodig hebben. De 
douchezittingen kunnen door de modulaire mogelijkheden 
samengesteld worden en zo voldoen aan de specifieke 
behoefte van de gebruiker die ze geschikt maken voor  
zowel privé als professioneel gebruik.

Douchen hoort een plezierige en ontspannen handeling te 
zijn en heeft voor vele een toegevoegde waarde als men veilig 
kan zitten. Immers, het risico om te vallen terwijl je op een 
gladde ondergrond staat, zoals een douchebak, wordt door 
iedereen gelopen, ongeacht de leeftijd en behendigheid.
Met de Ponte Giullio collectie van Linido onderscheidt men 
zich door zijn persoonlijke stijl en is voorzien van technische 
en stillistische kenmerken. Dit maakt het geschikt voor zowel 
privé als professioneel gebruik.   
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Modulaire 
douchezitting
De douchezitting uit 
de collectie Ponte 
Giulio voldoet aan alle 
installatievereisten die 
gelden in de zorg. Er 
zijn twee verschillende 
installatie-opties 
beschikbaar. Eén door 
middel van een vaste 
plaat, en één waarmee de 
douchezitting kan worden 
verwijderd wanneer deze 
niet nodig is.
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Wastafels en toiletten 
voorgemonteerd
Door wastafels en toiletten voorgemonteerd aan te leveren, worden 270 appartementen in 

Leeuwarden sneller en met minder fouten opgeleverd. En verpakkingsloos. De kracht van 

prefab zit in een uitgekiende voorbereiding en uitvoering. 

an de rand van 
Leeuwarden staat de 
wijk Nylân. De wijk is 
zo’n 60 jaar oud en 

ruim opgezet met veel openbaar 
groen en een schematisch opgesteld 
stratenplan. In de Julianalaan en de 
Breitnerstraat vindt een omvangrijk 
woonverbeteringsproject plaats 

project van de Friese woningcor- 
poratie Elkien samen”, stelt Jeroen 
van der Geest van P. de Vries Instal-
latietechnieken. “Dit is een bijzonder 
project, omdat de appartementen 
van het gas gaan. Er worden twee 
centrale opwekkingsystemen op  
de daken geplaats. Voldoende voor 
270 appartementen in de 6 woon-
blokken”.

Modelwoning
Nylân, in het Nederlands “Nieuw 
Land” genaamd, staat bekend om 
zijn platte daken. Die komen goed 
van pas bij het woonverbeterings- 
project. Want naast twee centrale 
opwekkingssystemen worden de 
daken gebruikt voor zonnepanelen. 
Vier panelen per appartement, is  
de rekensom. Dus ruim duizend 
verdeeld over de zes woonblokken. 

voor totaal 270 appartementen van 
wooncorporatie Elkien, verdeeld over 
6 gebouwblokken. 

De appartementen worden onder 
andere voorzien van nieuw sani-
tair, die middels een uitgekiend 
prefabsysteem worden geleverd en 
geïnstalleerd. Het gaat hierbij om 

Een opvallend aspect aan dit project 
is dat het sanitair geprefabriceerd 
wordt geleverd. Bij Gévier worden  
toiletzittingen en wastafels gemon-
teerd volgens een strak en vooraf goed 
uitgekiend plan. Daarbij is gebruik 
gemaakt van een modelwoning in de 

wastafels en toiletten, die bij groot-
handel Gévier in elkaar worden gezet. 
Bouwgroep Dijkstra Draisma leidt 
het project en P. de Vries Installatie-
technieken uit Leeuwarden voert de 
installatiewerkzaamheden uit.

“Wij zijn ketenpartner van Dijkstra 
Draisma en werken bij meerdere  

Julianalaan, waarbij verschillende 
partijen met elkaar om tafel hebben 
gezeten om een zo goed mogelijke 
schematische weergave en planning 
te maken. Vanwege het repeterende 
karakter is een foutloze opzet hierbij 
van groot belang. “Wij monteren bij 

“De kracht van 

prefab zit in 

een uitgekiende 

voorbereiding  

en uitvoering.”

“Bij Gévier worden toiletpotten en 

wastafels gemonteerd volgens een strak  

en vooraf goed uitgekiend plan.”

A
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de groothandel de kranen en sifons 
aan de wastafels”,(en monteren de 
zitting op de toiletpot) zegt Folkert 
van der Meulen van Gévier.  
“Vervolgens worden de producten zo 
efficiënt mogelijk en zonder verpak-
king in rolcontainers geplaatst. En 
volgens een strakke planning wordt 
per woning een rolcontainer met de 
juiste frequentie afgeleverd bij het 
appartement. Alles loopt op rolletjes.”

Focus
Voor de installateurs van P. de Vries 
Installatietechnieken betekent dit 
dat ze snel, efficiënt en volgens een 
vaste werkwijze het sanitair kunnen 
plaatsen. “En dat is prettig, want 
we weten allemaal dat er een groot 
tekort is aan vakkundige installa-
teurs. Op deze wijze kunnen we 
onze installateurs zo goed mogelijk 
inzetten, en hebben ze de volle focus 

op hun werkzaamheden”, stelt Van 
der Geest. 

Een installateur is ongeveer een 
dag bezig per appartement. Door 
de geprefabriceerde producten 
bespaart een installateur ongeveer  
twee uur aan werkzaamheden, rekent 
Van der Geest voor. “Ook weten we nu 
zeker dat het verpakkingsmateriaal 
goed gerecycled wordt. Daarnaast heb 
je maar één auto nodig op de bouw 
en zijn er vaste aflevermomenten. 
Door het prefab-systeem worden veel 
werkzaamheden verschoven naar 
Gévier en zijn er geen na-leveringen. 
Onze installateurs worden daardoor 
nog beter in wat ze doen, omdat ze 
zich volledig kunnen focussen op de 
installatiewerkzaamheden.”

Ontzorgen
Prefab is een groeimarkt, stelt Van 
der Meulen. “We ontzorgen de klant 
door zo verpakkingsloos mogelijk 
te leveren en minder te tillen. Voor 
installateurs is dit een verademing. 
De kranen en afvoer zijn voor- 
gemonteerd en mocht er nog een 
wens zijn van een installateur of  

monteur, dan kunnen we die verbe-
tering direct doorvoeren. We werken 
met strakke processen die de nodige 
voorbereidingstijd kosten. Hierbij 
rekenen we zo’n 3 tot 6 weken.  
Dat is de periode waarin we alles tot 
in detail bepalen en samenstellen. 
Zodat de uitlevering foutloos, snel  
en volgens planning gaat.”

Omdat Van der Geest regelmatig  
over de vloer komt bij Gévier, onstaan 
snel nieuwe ideeën. “We zoeken  
altijd naar de meerwaarde van een 
leverancier. En die vinden we op 
deze manier. Een goede en complete 
levering is van groot belang. Dat kan 
met prefab. Vroeger hadden we veel 
na-leveringen en dat hield in dat 
installateurs uit de planning gehaald 
moesten worden, of dat er andere 
oplossingen gevonden moesten wor-
den. Vaak oplossingen die tijd en geld 
kostten. Nu is dat niet meer aan de 
orde en kunnen mijn acht installa-
teurs als een vaste groep voor een 
lange periode werken in de apparte-
menten in Leeuwarden. Prefab is een 
gewenning. Maar wie gewend is, wil 
niet snel meer anders.”  

“We ontzorgen de klant 

door zo verpakkingsloos 

mogelijk te leveren.”

HENCO leidingsystemen geven iedere 
badkamer het gewenste comfort

stukken op bestaande leidingsystemen. HENCO typen 36P 
vormen dan weer een compleet assortiment persfittingen 
van Henco pers op  koper. Een passende oplossing voor  
elke technische uitdaging … 

Sanitaire installaties zonder fittingen 
in vloeren en wanden? Uniek mogelijk 
gemaakt door de HENCO EK-verdeler
Het unieke Henco EK- verdeler systeem voor sanitaire toe-
passingen zorgt er zelfs voor complete installaties te kunnen 
uitvoeren zonder gebruik van fittingen! Ieder tappunt (warm 
en koud) wordt namelijk vanuit de verdeler  gevoed door  
een eigen leidingsectie. En dat komt de flow en balans in  
de installatie ook ten goede. Vraag de vertegenwoordigers 
van Henco om meer informatie!  

Unieke waaier aan mogelijkheden

Jaarlijks realiseren professionals tienduizenden 
badkamers met HENCO buizen en fittingen, 
meestal weggewerkt achter prachtige wand - 
en vloertegels. Uiteraard telt voor de 
eindgebruiker vooral het visuele aspect. 

Maar wat er onder de vloeren en achter de wanden 
gebeurt … dat garandeert het comfort van een warm bad 
of douche. En dat kan alleen de monteur met zijn kennis 
en de kracht van de HENCO leidingsystemen garanderen. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid vormen  
de basis
De systeembuizen van Henco zijn bewezen de allerbeste 
in hun soort. Denk maar aan de vernette buis die hogere 
watertemperaturen garanderen, de dikste aluminiumkern 
overlangs stuik gelast én dus mechanisch sterk, zeer 
buigzaam en uitermate fijn te verwerken. De kunststof 
(PVDF) fittingen van HENCO vormen verder het breedste 
assortiment. En dat staat borg voor een efficiënte 
montage, 100% corrosievrij en zo dus ook onbeschermd 
te verwerken in stortvloeren en wanden.

Bij het renoveren van badkamers spelen ook andere 
elementen een belangrijke rol zoals de HENCO overgangs-
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Wat je ook nodig hebt, 

Henco muurplaten bieden 

steeds een oplossing. 

Efficiënte montage?  
HENCO heeft altijd een passende oplossing
Een badkamer bestaat uit verschillende opbouwlagen, met name voor de 
wanden. Die bestaan uit beton, kalksteen (blokken), metalstud, betimme-
ringen met gipsplaten en tegenwoordig ook steeds vaker geprefabriceerde 
uitvoeringen. Voor een efficiënte montage kiest de installateur weloverwogen 
de juiste mogelijkheden uit. Of hij muurplaten, muurplaatbruggen in betonnen 
wanden of in metalstud wanden moet maken, dat verschilt behoorlijk. Henco 
kent in messing en PVDF al 5 verschillende hoogtematen in muurplaten, welke 
los geleverd…of op muurplaatbruggen gemonteerd kunnen worden. In deze 
varianten is in elke wand de juiste uitvoering toe te passen. Uitermate efficiënt! 
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Goed gereedschap  
is het halve werk
Het plaatsen van leidingsystemen ver-
eist ook bijpassende gereedschappen 
om de installatie tot in perfectie aan te 
brengen. Buiggereedschappen die de 
kortste bochten van 0 tot 180 graden 
kunnen maken, handige kalibreer-
griptangen, meesterlijke buigrichters, 
makkelijk te hanteren persgereed-
schappen, Presschecker waarmee 
op ieder moment een 
steekproef persing 
gemaakt kan worden… 
alles verkrijgbaar in het 
Henco assortiment.  4
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Gévier levert hoogwaardig zink:  
het kwaliteitsproduct Rheinzink 

MAATWERK ZINK

Zink is bij uitstek een materiaal dat sinds jaar en dag 

gekoppeld kan worden aan degelijkheid, vakmanschap en 

duurzaamheid. Zink is namelijk 100% recyclebaar! Bij Gévier 

kun je terecht voor maatwerk zink, maar natuurlijk ook voor 

het complete standaard hemelwaterafvoer assortiment. 

évier levert niet zomaar 
zink, maar heeft bewust 
en doelgericht gekozen 
voor het kwaliteitspro-

duct Rheinzink, KOMO gekeurd 
titaanzink, geproduceerd volgens  
de EN 988 norm.

Breed assortiment zink  
op voorraad
Gévier biedt Rheinzink in een breed 
programma van verschillende diktes 
en breedtes, naar keuze op blad of 
op band. Daarnaast leveren we vanuit 
voorraad meer dan 500 standaard 

hemelwaterafvoer producten en  
onderdelen, uiteenlopend van 
verschillende modellen bakgoten en 
mastgoten tot en met hemelwater- 
afvoerbuizen met alle toebehoren.  

Het Rheinzink assortiment is  
bij Gévier verkrijgbaar in de 
drie varianten: blue-grey, 
graphite-grey en walsblank.

Zink op maat
Heb je een zinken dakgoot, deklijst, 
dak- of gevelbekleding nodig die 
afwijkt van de standaard maten? Via 
onze zinktool bestel je heel makkelijk 
online het gewenste product, precies 
afgewerkt in de gewenste maten. 

Ontwikkelingen  
in de zinktool
De komende periode zal onze zink-
tool steeds verder verbeterd worden 
om het bestellen van maatwerk zink 
nog makkelijker te maken. Voor jou 
als gebruiker zijn op dit moment al 
enkele aanpassingen zichtbaar.

Zit de onderkant, linkerkant of juist 
de bovenkant van je ontwerp in het 
zicht? Dan kun je dit aangeven in de 
zinktool. Onze vakmannen zorgen er 
dan voor dat aan die zijde de beste 
kant van het zink zichtbaar is.

Daarnaast maakt de zinktool nu 
gebruik van een single sign-on. Ben je 
ingelogd op gevier.nl dan kun je, zon-
der opnieuw in te loggen, door naar 
onze zinktool. Wel zo makkelijk!  

Stap 1: Kies materiaal

Stap 2: Kies het  
gewenste model
 

Stap 3: Pas het model naar wens aan

Naast de hoeken en zijdes 
kun je ook de lengtes en 
gewenste uitvoeringen 
aanpassen. Je kunt kiezen uit 
vier kraalsoorten (21, 26, 30 
en 42 mm) en 3 waterkerin-
gen (0, 45 en 90 graden).

Stap 4: Bestel eventueel nog aanverwante  
artikelen mee en plaats de order

Je kunt diverse aanverwante artikelen toevoegen aan je bestelling,  
zoals kopschotten, tapeinden, klangen en expansieband.   

Eenvoudig en snel maatwerk zink 

bestellen kan met behulp van onze 

online zinktool: gevier.nl/zinktool

Voor  
14.00 uur 
besteld, 
morgen 

geleverd!
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Veilig en fris
Vanwege onze hygiëne willen we aanrakingen met mogelijk 
besmette oppervlaktes zoveel mogelijk voorkomen. De 
oplossing? Contactloos spoelen voor zowel het toilet als de 
urinoir.  De spoeltechnologie van WISA x IPEE houdt het toi-
let fris en hygiënisch zonder één druppel water te verspillen.

Dubbel veilige hightech urinoirs 
WISA heeft samen met IPEE een reeks urinoirs met 
hightech sensortechnologie op de markt gebracht. 
De in het urinoir voorgemonteerde sensor meet 
de aanwezigheid van urine én stroming. Er wordt 
volautomatisch gespoeld wanneer beide worden gemeten. 
Onnodige spoelingen behoren daardoor tot het verleden 
en aanrakingen van een spoelknop is niet meer nodig.

Contactloos spoelen
Ook het WISA x IPEE toiletsysteem spoelt enkel wanneer 
dit nodig is. Dit slimme toilet zorgt ervoor dat het toilet 

Contactloos spoelen  
met WISA x IPEE.  
De nieuwe norm.

consequent contactloos (automatisch) gespoeld wordt 
na elk gebruik en verhindert dat het overloopt bij een 
eventuele verstopping. Zo garandeert WISA x IPEE een 
optimale gebruikerservaring zowel bij openbare toiletten 
als thuis!

Installatiegemak voor de installateur
Alles in één: WISA maakt het makkelijk voor de 
installateur. Met één enkele code kunnen alle nodige 
componenten worden besteld.  Plug & Play: de installatie 
is super eenvoudig: frame installeren, toilet ophangen 
en klaar. Geen ingewikkelde aansluitingen of extra 
onderdelen. Een kind kan de was doen. Duurzaam & 
Stabiel: Deze geïntegreerde oplossingen zijn de beste 
keuze voor iedere installateur, gebruiker en/of facilitair 
manager!   

Voor meer informatie over intelligente 
toiletoplossingen bezoek  
wisa-sanitair.com/nl/ipee
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Aalberts integrated piping systems heeft met 
de systemen van VSH de beste oplossingen 
voor elk project. De productlijnen zijn naadloos 
op elkaar aan te sluiten en in combinatie met 
de Design Service biedt Aalberts integrated 
piping systems de ultieme oplossing voor 
complete leidingsystemen.

Wereldwijde ervaring, lokaal advies
De systemen van Aalberts integrated piping systems 
kunnen worden toegepast in onder meer de woning- en 
utiliteitsbouw, brandbeveiliging en scheepsbouw. Wereld-
wijd actief op 30 locaties kan Aalberts integrated piping 
systems gebruik maken van wereldwijde kennis en experts 
en tegelijkertijd op lokaal niveau aan jouw wensen voldoen. 

Naadloos te combineren
Aalberts integrated piping systems biedt press-, knel-, 
groef- en pushsystemen inclusief appendages voor dik- 
en dunwandige metaal en kunststof buis. De systemen 

Systemen eenvoudig met  
elkaar combineren met Aalberts 
integrated piping systems

zijn naadloos op elkaar aan te sluiten, met als voordeel 
dat klanten één aanspreekpunt hebben, gebruik kunnen 
maken van systeemgarantie en kosten besparen door 
efficiënt te kunnen installeren. 

Het grote aanbod overgangskoppelingen zorgt voor een 
eenvoudige overgang en aansluiting. Van cv, koper of rvs 
buis overgaan naar kunststof buis kan eenvoudig met de 
VSH Super overgangskoppeling naar VSH MultiPress. Met 
een groef-/press-overgangskoppeling kan naadloos van VSH 
Shurjoint de verbinding worden gemaakt naar VSH XPress. 

Aalberts integrated piping systems  
Design Service®

Al vanaf de digitale tekentafel kunnen klanten advies 
krijgen voor totaaloplossingen op maat. De Design Service 
heeft toegang tot de volledige productrange binnen 
Aalberts integrated piping systems, waardoor zij altijd 
de meest optimale installatie kunnen samenstellen, die 
volledig aansluit bij de wensen van de klant.  

Meer informatie over de mogelijkheden, Design 
Service en het assortiment is te vinden op: 
aalberts-ips.nl  

Aalberts integrated piping systems 
biedt een serie productlijnen die:
• naadloos op elkaar aan te sluiten is
• beschikbaar is in afmetingen van 6 mm tot en 

met 104” (DN2600)
• toepasbaar is voor dik- en dunwandige metaal  

of kunststof buis
• press-, knel-, groef- of pushaansluitingen heeft
• uitgebreid kan worden met appendages

SA
N

IT
AI

R

22 23maart 2021EEN WARM BAD


