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Uw badkamerinrichting, onze competentie



Onze productwerelden.
Al het denkbare wordt realiteit.

Ons productassortiment biedt het juiste 
antwoord voor elke behoefte - van stan-
daard hoekopstelling voor huur- en koop-
woningen tot op maat gemaakte douches. 
Binnen de DUSCHOLUX productwerelden 
zal u voor elk project,
elk badkamerplan en elk budget,  
de ideale oplossing vinden.

De beste partner aan uw zijde.
Service van A tot Z. Ook de jaren nà uw aankoop.

 Persoonlijke begeleiding tijdens de inrichtingsperiode
 Planningstools (bv. BIM en 3D-gegevens)
 Ons gespecialiseerd montageteam is actief in heel België en Luxemburg
 2 jaar garantie op douchewanden
 5 jaar garantie op douchebodems en baden, alsook op PanElle  
 wandbekledingen
 10 jaar garantie beschikbaarheid onderdelen
 50 jaar ervaring

Ruimte-in-ruimte oplossing



Esthetisch, functioneel en 
hoogwaardig. Om een  
blijvende indruk na te laten.

DUSCHOLUX CareTec® Pro. 
Gemakkelijk, duurzaam, tijdbesparend.

Na het douchen is het niet nodig om het 
glas te wissen: de vuilafstotende  
CareTec® Pro glascoating vermindert de 
kans op kalkaanslag en biedt langdurige 
bescherming tegen glascorrosie.
2 in 1: alleen verkrijgbaar bij DUSCHOLUX. 
Onze belofte: vijf jaar garantie op on-
derhoudsgemak en tien jaar garantie op 
glascorrosie.
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Uw visie.  
Onze passie.
We zijn er graag voor u.

Anthony Piccininno 
Key Account Manager
Wallonie & Luxembourg
E anthony.piccininno@duscholux.be
T +32 475 77 15 27

Greetje Martens
Manager Sales & Marketing
E greetje.martens@duscholux.be
T +32 474 27 37 18



Meer dan gewoon competentie.
Meer dan één goede reden.

Douchewanden, douchevloeren en wandbekledingen van de hoogste kwaliteit én 
van dezelfde fabricante: DUSCHOLUX biedt u hiermee optimale oplossingen en 
een probleemloos verloop van uw projecten.

Kies voor elke ruimtesituatie steeds het juiste product uit het gamma van onze 
innovatieve en inspirerende producten. U kan hierbij vertrouwen op een goed 
doordachte functionaliteit en een tijdloos design. De talrijke onderscheidingen voor 
DUSCHOLUX producten, zoals de gerenommeerde iF Design Award 2021, zijn hiervan 
getuige.  Zo laten uw badkamers over tien jaar nog steeds een blijvende indruk na.

We realiseren voor u zowel maatwerk als standaard producten. Er is nu ook het 
modulaire System 210, waarmee we snel individuele kamer-in-kamer oplossingen 
kunnen bieden.

Met onze all-round service, begeleiden wij u persoonlijk vanaf het ontwerp tot 
en met de installatie. De gecertificeerde kwaliteit van onze producten is een 
vanzelfsprekendheid maar ook onze competente ondersteuning in elke fase van 
uw project hoort daar bij.

Een hele reeks aan planningtools zoals 3D-, BIM-gegevens en aanbestedingstek-
sten zijn te vinden in het professionele gedeelte van onze website.
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Botanic Sanctuary Antwerp *****
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Sterea Brussel


