6 TIPS

voor een geslaagde badkamerrenovatie!
Jij hebt plannen om je badkamer te renoveren of te laten
renoveren! Tof! En fijn dat je ons e-book gedownload hebt. Want
als je je badkamer wil renoveren, ga je beter doordacht te werk.
In dit e-book geven we je 6 tips om van je badkamerrenovatie
een geslaagd project te maken. We laten je nadenken over de
mogelijkheden die je hebt en helpen je om de goede keuze te
maken. Dit e-book is bedoeld voor mensen die hun badkamer
willen laten renoveren of nieuw plaatsen door een vakman.
Je vindt er beslist heel wat nieuwigheden en nuttige tips in.
Veel succes!

Het ZeDreno Team
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Bereid je goed voor, want goed
be gonnen is half gewonnen!
Een geslaagde badkamerrenovatie begint met een goede voorbereiding.
Vraag je zeker al eens af waarom je je badkamer wil laten renoveren?

Behoefte aan nieuwe stijl?
Is het de inrichting die verouderd is? Heb je behoefte aan een nieuwe stijl? Zo ja,
welke stijl wil je dan? Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden, van retro over
klassiek tot heel strak en modern. Welke stijl geeft jou het beste gevoel? Laat je
inspireren op websites, in interieurmagazines, op Pinterest en Instagram. Ook
op onze website vind je tal van projecten die wij al gerealiseerd hebben. Laat je
alvast inspireren door deze badkamerrenovaties.

Je badkamer aanpassen aan je leeftijd?
Ben je nu met zijn tweetjes, maar verwacht je binnenkort een kindje? Dan is het
misschien wel het moment om na te denken over een nieuwe badkamer mét
bad. Want een bad is bijzonder handig als je jonge kinderen hebt.
Of ben je wat ouder aan het worden en niet meer zo mobiel? Ook dan is het
misschien wel tijd om je badkamer aan te passen aan je nieuwe noden. Een
makkelijk toegankelijke douche, een brede doorgang in je badkamer, een
aangepast badkamermeubel,…

Ga je zelf je badkamer renoveren of laat je dat over aan
vakmensen zoals ZeDreno?
Denk je erover om je badkamer zelf te renoveren? Zelf renoveren is uiteraard
mogelijk, maar denk er toch maar nog eens goed over na voor je eraan begint.
Er komen heel wat zaken kijken bij een badkamer renoveren. Je moet je oude
badkamer uitbreken: dat valt meestal nog mee, al gebeurt het ook dat mensen
te enthousiast te werk gaan en iets te geestdriftig uitbreken. Daarbij sneuvelt
dan een of andere waterleiding of elektriciteitsdraad… En dat kan heel vervelend
zijn.
Bovendien moet je van veel markten thuis zijn, wil je een badkamer renoveren.
Je moet heel wat afweten van loodgieterij, van verwarming, van elektriciteit,...
Je moet gyprocwanden kunnen plaatsen, leidingen aanpassen, vloeren leggen,
sanitaire toestellen installeren, kranen aansluiten, verlichting plaatsen, tegels
aanbrengen,…. Heb jij al deze zaken onder de knie?

ZeDreno: Topbadkamerrenovatie in tien werkdagen
Daarom is het dus wijs om met vakmensen zoals ZeDreno in zee te gaan. Wij
weten waar we aan beginnen. Bovendien werken wij snel. Als je zelf aan de slag
gaat, ben je algauw enkele weken zoet. Wij klaren een badkamerrenovatie in
tien werkdagen.
Bovendien kan je bij ons ook rekenen op topkwaliteit. Badkamerrenovatie is
onze specialiteit, hetgeen we dag in, dat uit met heel veel zin voor perfectie
doen. Wat we doen, doen we heel goed. En daar pluk jij achteraf de vruchten
van!
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Richt je badkamer perfect in
Tuurlijk is het belangrijk om op voorhand – voor je gaat breken en terug
opbouwen – goed na te denken over de inrichting van je badkamer. Waar
plaats je het badkamermeubel? Waar komt het bad? Kies je wel voor een
bad? Of ga je enkel voor een douche? Of combineer je bad en douche in
één? Is er nog plaats voor iets extra? Een infraroodcabine?
Een stoomdouche?

Andere badkamerindeling?
Veel mensen houden vast aan de indeling zoals ze is en staan er niet bij stil
dat het misschien wel een stuk praktischer kan of rustgevender.. of gewoon
gezelliger en mooier. Vraag daarom zeker ook eens een ander zijn mening over
de indeling van je badkamer. Iemand anders kan misschien wel eens met een
veel beter idee komen of een fantastische ingeving!

Douche of bad?
Soms twijfelen mensen of ze al dan niet een bad of douche willen of allebei. We
maken je het graag wat makkelijker om je keuze te maken.
De voordelen van een douche:
Douchen gaat lekker snel. Ideaal voor mensen die ’s morgen niet veel tijd
hebben en vlug de deur uit willen zijn.
Douchen is tegenwoordig ook écht genieten. Denk maar de luxe van een
prachtige inloopdouche. Je kan je douche uitrusten met een regensproeier
en een handsproeier. Als je de kraan dan naast de sproeier plaatst, hoef je
de eerste seconden niet onder koud water te staan. Heerlijk!
Een douche is handig als je wat ouder bent of niet goed te been. Met
een speciale stoel die in je douche geïnstalleerd wordt, kan je al zittend
douchen en hoef je dat moeilijke bad niet meer in te stappen.
Een douche bespaart je veel water. Als je niet al te lang doucht, verbruik je
een pak minder water dan wanneer je een bad neemt.
Maar ook een bad heeft zo zijn voordelen!
Een bad is praktisch als je jonge kinderen hebt. De meeste jongen kinderen
houden niet van douchen, maar vinden het zalig om in bad te gaan en de
hele badkamer nat te spetteren!
In een bad kan je zalig ontspannen: een boekje lezen bij kaarslicht, je
heerlijk laten masseren in je bubbelbad, wegzinken in het badschuim en je
helemaal terug relaxed voelen.
In een bad kan je ook douchen. Als je een douchesproeier laat installeren
en een scherm om het water tegen te houden, combineer je bad en douche
in 1!

ZeDreno tekent je toekomstige badkamer in 3D
Wij maken met plezier een 3D-tekening van je toekomstige badkamer. Zo
bedenken we de badkamerindeling die perfect bij je wensen en verlangens
past. En is het nog net niet dat, dan passen we de tekening terug aan! ingeving!
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Kies voor kwalitatieve en mooie
materialen!
Je badkamer heb je voor een hele tijd. Daarom is het belangrijk om de
juiste materialen te kiezen die mooi ogen en goede kwaliteit bieden. We
geven je graag wat tips mee.

Inloopdouche of gewone douche
Ga je voor een gewone douche met een douchebak of wordt het een
inloopdouche? Een heel grote douche met een grote regensproeier of hou je
het bescheiden omdat er niet zoveel plaats is? Als je een inloopdouche kiest,
kan je de vloer gewoon laten doorlopen in de douche. Of je kiest voor een heel
moderne, antracieten douchebak als een inloopdouche geen mogelijkheid is.
Dat combineert dan weer heel mooi met een antracieten wasmeubel.

Douchescherm
Ook voor het douchescherm of douchepaneel zijn er 1001 mogelijkheden.
Tegenwoordig kiezen onze klanten vaak voor een antracieten glazen paneel.
Dat zorgt meteen voor een luxueuze sfeer in je badkamer. Een simpel glazen
paneel kan je doorzichtig of mat kiezen.

Vloer en wandtegels
De mogelijkheden zijn haast eindeloos voor tegels en wandbekleding.
Keramische tegels zijn makkelijk in onderhoud en je vindt ze in alle formaten,
kleuren en uitvoeringen. Momenteel zijn grote tegels weer helemaal in – de
zogenaamde megategels. Kies je dan voor een heel smalle voeg, dan krijg je een
op en top strakke look. Keramische tegels zijn altijd een goede keuze.
Je kan ook kiezen voor tegels met een betonlook. Of zelfs tegels die eruit zien
als parket of natuursteen. Dan heb je de look ervan, maar niet de nadelen. Zo
is een houten vloer niet goed bestand tegen vocht en zeep. En met tegels die
eruit zien als natuursteen vermijd je ook nadelen als poreusheid en slijtage
door contact met water.

Badkamermeubel: modern, landelijk, retro of klassiek?
Ook wat je badkamermeubel betreft, zijn de mogelijkheden quasi eindeloos.
Alles hangt af van de stijl van je badkamer. Ga je voor een rustieke stijl met
een klassiek meubel? Of heb je het voor landelijk en kies je voor een teak
badkamermeubel? Een strak badkamermeubel past uitstekend in een moderne
woning.

Kranen
Het kraanwerk maakt of kraakt je badkamer. Kranen zijn zo bepalend
voor de look & feel van je badkamer. Zo zijn vandaag zwarte kranen
heel erg modieus. In een moderne badkamer doen ze het prachtig.
Besteed dus veel aandacht aan je kranen.
Ook wat kwaliteit betreft, is er nogal wat verschil. Het is absoluut
verstandig om voor de duurdere, kwalitatievere kranen te kiezen. Ze
gaan veel langer mee, werken beter en gaan niet lekken of andere
mankementen vertonen. We geven je graag raad over welke kranen je
het best kiest. Al gehoord van ecokranen? Ze kunnen je veel water en
dus ook centen besparen en zijn een heel verstandige investering.
Ook helpen we je graag kiezen tussen inbouwkranen of opbouwkranen.
Soms zijn inbouwkranen praktisch niet mogelijk en moet je wel kiezen
voor opbouwkranen. Opbouwkranen zijn misschien iets minder
esthetisch, maar ook daarin is er een heel ruim gamma met prachtige
modellen. Het is ook zo dat opbouwkranen budgetvriendelijker zijn
dan inbouwkranen.

Wist je dat ZeDreno met je meegaat naar de
groothandel?
Als je beslist om met ons in zee te gaan, gaan wij samen met jou naar
Desco om al je materialen, badkamermeubel(s) en kraanwerk en
accessoires te kiezen. Ook de tegels helpen we je graag uitkiezen bij
Azuleo. Zo denken we met je mee. En kies je niet alleen wat je mooi vindt,
maar ook wat het meest praktische en het meest gebruiksvriendelijk
is. Omdat wij met heel veel materialen ervaring hebben, kunnen we je
ook écht advies geven (en niet alleen commercieel advies zoals bij een
verkoper van de winkel zelf vaak wel het geval is).
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Bekijk ook je verwarming en ventilatie
als je je badkamer gaat renoveren!

Energiezuinig je badkamer verwarmen
Als je toch die oude badkamer uitbreekt en laat renoveren, dan bekijk je ook
best je verwarming en sanitair. Hoe verwarm je je badkamer nu? Voldoet het
systeem nog of is het misschien ook wel tijd voor een nieuwe condensatieketel?
Tegenwoordig zijn er heel energiezuinige condensatieketels en zonneboilers.
Zo kan je je badkamer en de rest van je woning heel budgetvriendelijk en
milieuvriendelijk verwarmen. Ook is het nu het moment om je leidingen te
vervangen door nieuwe of ze anders te leggen zodat je je douche niet opnieuw
in die vervelende hoek vlak naast de deur moet plaatsen.

Goed ventileren
Een goede ventilatie is belangrijk in je badkamer. En is verplicht. Zo vermijd je
dat je schimmel krijgt op je muren en heb je ook geen condens. Voorzie een
goeie afzuiging naar buiten toe die je badkamer proper én gezond houdt!

Radiatoren
Radiatoren zijn er in ook in honderden uitvoeringen. Je kan kiezen voor een
vlakke, heel strakke radiator in jouw favoriete kleur. Zo wordt je radiator een echte
blikvanger in je badkamer. Of je kiest een radiator met een handdoekhanger
zodat je handdoek altijd lekker warm is als je uit de douche stapt en je handdoek
achteraf makkelijk terug droog wordt.
Ook retro radiotoren zijn tegenwoordig heel erg trendy: ze passen uiteraard
perfect in een landelijke badkamer of een badkamer in retrostijl. Van welke
stijl je ook houdt, er is altijd wel een radiator te vinden die er perfect bij past.
Belangrijk is vooral ook om rekening te houden met het rendement van de
radiator. Kies dus niet enkel voor schoonheid, maar ook voor energiezuinigheid!

ZeDreno helpt je mee uitsparen op je energiefactuur
Bij ZeDreno zijn we echte specialisten in loodgieterij en verwarming. We
renoveren dus niet enkel je badkamer. Nee, we gaan verder. We denken
met je mee over energiezuinig en rendabel verwarmen. We kiezen samen de
condensatieketel of zonneboiler die het best bij jouw persoonlijke behoefte en
de samenstelling van je gezin past. Zo helpen we je om flink wat uit te sparen
op je energiefactuur.
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Bepaal het budget voor de
renovatie van je badkamer

Hoeveel budget heb je nodig om de badkamer van je dromen te realiseren?
Alles hangt af van wat jij voor ogen hebt. Wil je een heel eenvoudige badkamer
om je snel klaar te maken ‘s morgen of een echte wellness ruimte waarin
je helemaal tot rust kan komen? Of iets tussenin? Kies je voor natuursteen,
keramische tegels of heb je het voor die trendy zelliges? Ga je voor design
badkamermeubel of wordt het een eenvoudig kastje? Alles hangt dus af van
jouw smaak, je verlangens en je wensen.

Het is ook zeker niet zo dat duur staat voor kwaliteit. Omgekeerd betekent
goedkoper ook zeker niet dat het om minder kwalitatief materiaal gaat. Wij
werken zelf graag met kwalitatieve materialen waar een faire prijs tegenover
staat. Bestaat er een goedkoper en kwalitatief evenwaardig alternatief voor
bijvoorbeeld een duur, maar leuk uitziend bad, dan zullen we je daar zeker over
inlichten. Ga je voor designspullen, dan staat daar uiteraard een prijs tegenover.
Is dat een prioriteit voor jou, dan is die keuze zeker gerechtvaardigd.

We gaan altijd op dezelfde manier te werk:
1.

Wij luisteren eerst naar jouw verhaal! Wat heb je precies nodig? Hoe kun
nen wij jou helpen? We komen altijd naar je toe, geheel vrijblijvend!

2.

We maken helemaal gratis en vrijblijvend een gedetailleerde offerte. Zo
weet je op voorhand wat je kan verwachten tegen welke prijs.

3.

Je gaat in op onze offerte! Super! We spreken verder af hoe en wanneer
en stellen voor jou een timing op. We maken goede afspraken op vo		
orhand: dat maakt het voor jou prettig en geeft je zekerheid!

4.

Als je dat wil, kiezen we samen alle materiaal in de toonzaal. We kunnen je
vakkundig bijstaan met raad en daad.

5.

Wij voeren de werken uit volgens plan en timing. Voor jou: lay back and
relax!

6.

We leveren de werken op en horen graag wat je ervan vindt.

7.

Jij geniet met volle teugen van je nieuwe badkamer.
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Geniet met volle teugen

En dan komt het moment dat je … alleen nog maar ‘moet’ genieten. Een badkamer
die helemaal geworden is zoals jij ze voor ogen had… Dat is het ultieme doel.
Heerlijk om de dag te beginnen onder je regendouche… en misschien nog
heerlijker om de dag te eindigen in je massagebad. De badkamer is meer dan
ooit de plek om tot rust te komen, zen te zijn, een moment voor jezelf te creëren
of heerlijk tijd te maken voor je kinderen door samen in bad te gaan en te
spelen. Dat voldane gevoel… dat moet je voor ogen houden als je begint aan je
badkamerrenovatie. Want daar doe je het uiteindelijk voor…

Deel je badkamerdroom met ZeDreno
Begin je liever niet alleen aan je badkamerdroom? Doe dan een beroep op de
vakkennis van ZeDreno. Maak een vrijblijvende afspraak met ons. We bespreken
de mogelijkheden en luisteren naar jouw wensen. Wedden dat jij binnenkort
heerlijk kan genieten van je gerenoveerde badkamer?

Team met 15 jaar ervaring
Met ZeDreno haalt u 15 jaar ervaring in huis. En dat beklaagt u zich niet. Want
alles wat we doen, doen we voor u. Met passie, goesting en zin voor perfectie.
Wij voeren zelf onze werken uit en zijn ook uw aanspreekpunt van offerte tot
oplevering. Bij ons krijgt u geen gehaaide verkoper over de vloer, maar wel echte
werkmannen die van aanpakken weten.

info@zedreno.be
www.zedreno.be
+32 487 15 00 15

