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Stap voor stap brengen wij uw 
droombadkamer tot leven.

U schetst de badkamer van uw dromen, wij 
voeren deze voor u uit. We verzorgen zowel het 
ontwerp, als de coördinatie en de uitvoering van 
uw project. In alle werken zorgen we voor een 
optimale klantervaring en kwaliteit, met strikte 
naleving van de vooropgestelde deadlines en 
uw budget. Dit vinden we zelf zeer belangrijke 
waarden, die we dan ook graag doortrekken in 
de omgang met onze klanten.

Onze werkwijze

Wij komen steeds eerst ter plaatse om uw 
behoeftes te bespreken en alles op te meten. 
Vervolgens wordt ter plaatse een voorstel tot 
indeling van de badkamer uitgetekend. Hiervoor 
gebruiken wij een 3D-programma, zodat u zich 
een realistisch beeld kan vormen van hoe de 
badkamer er gaat uitzien.

We versturen de plannen voor uw nieuwe 
badkamer naar de firma’s waar wij mee 
samenwerken. Bij deze firma’s kan u dan 
terecht om de gewenste materalen te kiezen.

Op basis van de gekozen materialen maken wij 
een offerte op. Nadien nemen wij terug contact 
met u op om de offerte samen te overlopen en 
alles nog eens rustig te bekijken.

 



Na de aanvaarding van de offerte kunnen de 
werken aangevat worden op de afgesproken 
aanvangsdatum.

De werken worden strikt opgevolgd, zodat u 
meteen na oplevering kan genieten van uw 
droombadkamer.

Wij maken het tijdens de werken 
zo aangenaam mogelijk voor u!

Alle uitgevoerde werken worden zorg-
vuldig gepland, zodat de badkamer 
niet langer dan nodig buiten dienst 
moet gesteld worden. De stofhinder 
zal tot een minimum herleid worden 
door het plaatsen van een stofzuiger 
die het stof naar buiten afvoert. Indien 
mogelijk wordt er op uw vraag een 
voorlopige douche in een andere ruimte 
geïnstalleerd.
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TEGELS

SANITAIR

SPANPLAFOND

MEUBELS OP MAAT

SANIK www.sanik.be

Antwerpseweg 86, Geel 014 58 86 70
Nieuwstadpoort 64, Bree 089 46 18 32

FACQ www.facq.be

Leuvensesteenweg 202, Diest 013 39 22 02
Herkenrodesingel 73, Hasselt 011 49 35 01

ECK-BRIO eck-brio.be

Diamantstraat 21, Herentals 015 64 71 88

WIJCKMANS www.wijckmans.be

Zwarthoekstraat 1, Ham 013 66 10 21

ATRIO www.atrionv.com

Langvoort 55, Laakdal 013 53 98 80

FLEX SPANPLAFONDS www.flexdeco.be

 0474 49 92 27

PATRICK DAMS 

Technische Schoolstraat 68, Geel 0494 85 88 51


