
Naadloze douche,
 waterproof panelen, douchebakken op maat, enz.



Bubbles & Co is een dynamisch bedrijf gevestigd te Brugge.
Wij hebben een ruime toonzaal, waar wij u alle mogelijkheden
kunnen tonen.
Zowel voor nieuwbouw als renovatie kan u bij ons terecht voor
al uw sanitair.
Wij bieden een ruime keuze badkamermeubels, toiletten, 
vrijstaande baden, douches en inloopdouches.vrijstaande baden, douches en inloopdouches.
Naadloze douches en waterproof panelen zijn onze specialisatie.
Een aantal merken verdelen wij exclusief voor België.
Wij adviseren u graag en gaan samen met u op zoek naar de 
beste en mooiste oplossing voor uw badkamer.
Onze eigen plaatsingsdienst staat garant voor het uitvoeren
van uw project. 
Een inloopdouche, douchecabine, bad, vrijstaand bad, Een inloopdouche, douchecabine, bad, vrijstaand bad, 
massagebad...
Kortom, voor alles hebben wij een oplossing in huis.
Kom eens langs in onze showroom en overtuig uzelf!

Wie zijn wij?

Zelf plaatsen of laten plaatsen?
Bent u een handige doe-het-zelver? 
Dan kan u natuurlijk onze producten gewoon aankopen en 
zelf plaatsen, met de nodige uitleg en tips van ons. 
Uiteraard kan ook uw vakman rechtsreeks bij ons aankopen en 
voor u plaasten. Bubbles & Co heeft ook een eigen
plaatsingsdienst, dus kan u ook alles laten plaatsen en afwerkenplaatsingsdienst, dus kan u ook alles laten plaatsen en afwerken
door ons eigen team.
Indien u kiest om te laten plaatsen én de woning is ouder dan 
10 jaar, geniet u van het verminderde btw-tarief van 6%
 in plaats van 21%.

Offerte?
Uiteraard maakt Bubbles & Co een vrijblijvende offerte voor u op.
U maakt in onze showroom uw keuze van de verschillende U maakt in onze showroom uw keuze van de verschillende 
producten. Daarna komt er iemand bij u thuis opmeten 
en krijgt u een gedetailleerde offerte. Zo weet u perfect op 
voorhand hoeveel uw nieuwe badkamer zal kosten.

Welke werken kan Bubbles & Co voor u verzorgen?
Bubbles & Co kan, in samenspraak met u, voor de volledige of
gedeeltelijke plaatsing of renovatie van uw badkamer zorgen.

                    De plaatsing



Een douche is belangrijk in de badkamer. 
Meer en meer mensen laten het bad vervangen door een douche; 
of plaatsen beide, indien er plaats voor is. 
Een inloopdouche spreekt tot de verbeelding en is dé trend;
gemakkelijk in onderhoud, niet moeilijk te plaatsen en 
budgetvriendelijk; dat zijn de troeven van een inloopdouche. 
U heeft er wel de plaats voor nodig. Ideaal is een douchebak U heeft er wel de plaats voor nodig. Ideaal is een douchebak 
lengte vanaf 130-140cm. Hebt u niet zoveel plaats, dan kies je
beter voor een douche met een deur.
Anders is er te veel water dat buiten de douche loopt. 
Bovendien is een afgesloten douche net iets warmer om in te 
douchen. Een inloopdouche van 90cm breed en 140cm lang 
is zowat de standaard geworden. 
Een afgesloten douche heeft eerder een  standaard afmeting  Een afgesloten douche heeft eerder een  standaard afmeting  
van  bv. 90cm x 90cm of 100cm x 100cm.
Een douche is natuurlijk meer dan een douchebak: de muren
van de douche, het glas, de kraan, de handsproeier, eventueel 
een regendouche...In deze brochure geven we wat tips en uitleg
op basis van onze jarenlange ervaring.
Bubbles & Co kan zowat elk type douche op maat leveren en 
plaatsen: ongelijke vorm, speciale kleuren … plaatsen: ongelijke vorm, speciale kleuren … 
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

             Douche



           De douchebak
In een douche hebt u steeds een douchebak of doucheplaat nodig.
Vroeger werden veel douchevloeren in tegels geplaatst. Maar uit ervaring blijkt
dit niet zo’n goed idee. Professioneel geplaatste douches, zelfs met de nodige
waterkeringsfolie met daarop vloertegels … Honderden hebben wij er al uitgebroken,
de meeste na waterschade. De vele voegen en naden zijn de boosdoeners. 
Een douchebak of een doucheplaat is een absolute vereiste om zonder zorgen
een douche te plaatsen. Er zijn douchebakken in acryl, plaatstaal, een douche te plaatsen. Er zijn douchebakken in acryl, plaatstaal, 
composietsteen, kunststof, enz. Acryl en plaatstaal zijn de goedkoopste
uitvoeringen, composietsteen en kunststof zijn iets duurder.
De voorkeur gaat vandaag steeds vaker naar composietsteen. Dit materiaal, 
een mengeling van natuursteen en harsen, heeft een ware omwenteling in de 
sanitaire wereld veroorzaakt. Deze douchebakken of doucheplaten zijn vormvast, 
kleurvast en hebben geen krimp of uitzet, wat het goedkopere acryl of metaal wel heeft. 
Zo kan een douchevloer in composietsteen gewoonZo kan een douchevloer in composietsteen gewoon
als een grote tegel in de vloer geplaatst worden. De helling voor de waterafvoer zit reeds 
ingegoten in de vorm. De sifon voor een douchevloer wordt in de vloer, in de chape 
of tussen de liggers van de houten roostering geplaatst.
Bubbles & Co kan douchebakken volledig op maat leveren, ook ongelijke vormen. 
U hebt de keuze uit een 40-tal standaard kleuren. 
Mits meerprijs kan ook elk gewenste RAL-kleur geleverd worden.
In deze brochure tonen we u een aantal van onze populairste modellen douchebakken. In deze brochure tonen we u een aantal van onze populairste modellen douchebakken. 
Vindt u toch niet uw gading, dan kunnen we u vast helpen aan het model van uw dromen.



Model Lei

± 3 cm

Composietsteen douchebak verkrijgbaar in 40 standaard kleuren.
In vorm gegoten op een leisteenplaat met een zeer natuurlijk uitzicht.
Afvoer in het midden of off-center. 
De helling voor een vlotte waterafvoer zit reeds ingegoten in de doucheplaat.
€ 898 per vierkante meter. (vb: 140cm x 90cm = € 1131)
Op maat gemaakt tot maximaal 215cm lengte en tot 120cm breedte.
PPerfecte anti-slip.





Bubbles & Co verkoopt een zeer groot 
assortiment douchebakken in composietsteen. 
Bijna alle modellen kunnen wij op maat maken.



Alessio model Satis
Kwaliteitskunststof douchebakken.
Polyester en glasvezel.
In de massa gekleurd.
Anti-slip.
Maximaal 200cm x 100cm.
Super prijs-kSuper prijs-kwaliteits verhouding.
vb: 140cm x 90cm = € 490



Een vaste glaswand, een glasdeur of een schuifdeur, een hoekinstap,
saloondeur: er zijn vele mogelijkheden en vele verschillende afwerkingen 
mogelijk. Helder glas, gekleurd glas of zelfs glas met een motief behoort
tot de mogelijkheden.
Ook het aluminium profiel dat het glas afwerkt, is verkrijgbaar in tal van
afwerkingen; zoals  zwart, geborsteld, chroom, brons, enz.
Echt doucheglas is veiligheidsglas dat een ‘nanocoating’ heeft; Echt doucheglas is veiligheidsglas dat een ‘nanocoating’ heeft; 
ook wel anti-kalk genoemd.
Deze anti-kalk laag is mee ingebakken met het glas en is dus blijvend. 
Water parelt als het ware van dit glas af. Zo moet het glas ongeveer 
10 keer minder gereinigd worden in vergelijking met gewoon glas.
Wenst u een echte inloopdouche, dan is een glaswand van 100cm het absolute
minimum. Ideaal voor een inloopdouche is een glaswand van 140 - 160cm.
Een glasdeur of softclose schuifdeur hebben elk hun eigen voordelen enEen glasdeur of softclose schuifdeur hebben elk hun eigen voordelen en
sluiten uw douche volledig af. 
Vaak is het net iets warmer douchen.
Bij Bubbles & Co kan zowat alle glas op maat verkregen worden, ook rechte of 
schuine versnijdingen zijn mogelijk.
We stellen u in deze brochure een aantal van onze populaire
glasoplossingen voor. 
Hebt u iets anders in gedachten voor uw doucheglas?Hebt u iets anders in gedachten voor uw doucheglas?
Vraag het ons, we kunnen u vast helpen.

                  Doucheglas



*prijzen voor helder glas
grijs gekleurd glas + € 85

                   Alessio anti-kalk glas

10 mm dik!

100x200cm: € 530
110x200cm: € 550
120x200cm: € 570
130x200cm: € 590
1140x200cm: € 625
150x200cm: € 645
160x200cm: € 675



Decor glas





De wanden van de douche moeten ook waterdicht worden 
afgewerkt. Vroeger werd de douche altijd met muurtegels bekleed, 
wat vaak zorgde voor waterdoorsijpeling en schimmelvorming in de
voegen. Er bestaan tegenwoordig veel betere oplossingen.
Bubbles & Co verkoopt en plaatst verschillende types waterproof
wandpanelen. Zowel in composietsteen als in diverse kunststoffen.
Van heel goedkoop tot iets duurdere en luxere panelen.Van heel goedkoop tot iets duurdere en luxere panelen.
Alle waterproof panelen doen uiteindelijk hetzelfde: uw muren 
beschermen tegen vocht en uw douchemuren gemakkelijk laten 
onderhouden. Alle types van panelen worden met een lijmpolymeer
tegen de muur gelijmd.
De diverse types muurpanelen kunnen dus ook over bestaande
muurtegels geplaatst worden.
De verschillende materialen zijn telkens in verschillende kleurenDe verschillende materialen zijn telkens in verschillende kleuren
en uitvoeringen verkrijgbaar. Zo hebben wij voor elke smaak en
budget een perfecte afwerking voor uw badkamer en uw douche. 
Zowel voor de installateur als voor de doe-het-zelver zijn 
dergelijke panelen een welgekomen verbetering om een douche
waterdicht af te werken.
De composiet panelen worden aan elkaar gelast en worden voor
u geplaatst. u geplaatst. 
Alle andere types van waterproof wandpanelen worden door middel
van een tand-en-groef verbinding geplaatst en zijn dus ook heel 
gemakkelijk zelf te plaatsen. Of u kiest voor onze plaatsingsdienst.
Een douche zonder voegen is een douche zonder zorgen!

 

                   Waterproof muurpanelen





wit
mat of glanzend

witte marmer
glanzend

cement
mat

beton
mat

graniet
mat

beige marmer
mat

travertin
mat

parelwit
glanzend

grijze marmer
glanzend

leisteen
mat

leisteen
mat

lava
mat

metaalgrijs
glanzend

himalaya
glanzend

himalaya
mat

strepen
glanzend

zandsteen
glanzend

Deze 1 meter brede panelen worden tand en groef geplaatst. Ze zijn een budgetvriendelijke oplossing om een douche
of badkamer zonder voegen af te werken. Hoeken en uiteinden worden met bijpassende profielen afgewerkt. 
Zo onstaat er een 100% waterdichte wandafwerking. Gemakkelijk zelf te plaatsen.

€ 119 per paneel van 270cm x 100cm x 1cmPvc muurpanelen

kwarts
mat

cappuccino
mat

grafiet
mat

beige beton
mat

zwart grafiet
mat

calcutta
mat

beige leisteen
mat

parelwit
mat





             Bamboe-pvc muurpanelen
Luxe afgewerkte waterproof panelen voor douche of volledige badkamer.
Ecologisch gemaakt van bamboevezels en harsen. 100% waterbestendig, kleurvast en super sterk. 
De panelen zijn voorzien van tand en groef; gemakkelijk te plaatsen door zowel de vakman als de doe-het-zelver. 

€ 179 per paneel van 260cm x 60cm x 9mm    
                                                                          € 199 per paneel van 320cm x 60cm x 9mm

  kleur 717A

 kleur 806

kleur 810

kleur 812-02

 kleur 811

kleur 812-01

 kleur 809  kleur 913

 kleur 805

kleur 722

  kleur 758   kleur 923

  kleur 919

  kleur 918  kleur 813

 kleur 701A

  kleur 912  kleur 922





Decoratieve waterproof wbp panelen
Levensechte kopieën van marmer, graniet, hout, enz.
100% waterbestendig, kleurvast en super sterk. 
Een tand en groefsysteem waarbij de naad nauwelijks zichtbaar is.

€ 495 per paneel van 240cm x 118cm x 1cm

M141 7934 7927

3306 3476 9483 9485 2859

8101 7858 M049 9241 835G85

9477

646 2001

3202 8826 L7927 8827 L5344 L5349 L7961 5344 10232 5349

M139 M194 8854 8831 8830 M3526 701 3458 8966 8853 3331

G030 3308 10665 8829 8832 9480 6362 3459 8833 8967 3478

3460 3421 7256 047 G033



EindprofielBinnenhoek

Buitenhoek



mat wit

geborsteld zilver

geborsteld rosé-goud

geborsteld champagne

Profielen ter afwerking van waterproof panelen. Binnenhoek, buitenhoek of eindprofiel; telkens verkrijgbaar in 7 kleuren.
Alle profielen hebben een lengte van 270cm.

Aluminium afwerkingsprofielen

mat zilver

mat zwart

geborsteld zwart

buitenhoekprofielbinnenhoekprofiel

eindafwerkingsprofiel

Prijzen:
alle kleuren hebben 
dezelfde prijs.

Eindprofiel: € 29
Buitenhoek: € 22
Binnenhoek: € 43





Solid surface is een composietsteen (ook gekend als ‘corian’). Deze panelen worden met een speciale techniek tegen elkaar gelast, 
waardoor er een compleet naadloos geheel ontstaat. Totaal geen voegen of naden dus! 
Het is wellicht het mooiste materiaal dat op dit moment in een douche kan geplaatst worden.

Prijzen per paneel van 255cmx 90cm x 1cmSolid surface muurpanelen

kleur 1719:  € 735kleur 1700:  € 675 kleur 1660:  € 735

kleur 2610:  € 735

kleur 1618: € 735kleur 1658: € 735

kleur 1906: € 735 kleur 8858: € 885 kleur 8852: € 885

kleur 1840: € 735kleur 1642: € 735 kleur 1682:  € 735



                    Douchekraan
De douchekraan is het laatste onderdeel dat nodig is in een douche.
Tegenwoordig zijn er vele goede merken van douchekranen en dat in
ongelooflijk vele uitvoeringen, vormen en kleuren.
De eerste keuze is een opbouwkraan of een inbouwkraan.
Inbouw is wat meer werk bij de plaatsing dan een opbouwkraan.
Een inbouwkraan ziet er vaak net wat strakker uit. 
Het voordeel is dat u de bediening van de handsproeier en/ofHet voordeel is dat u de bediening van de handsproeier en/of
de regensproeier kan plaatsen waar u zelf wilt. 
Een opbouwkraan wordt op de waterpunten die uit de wand komen aangesloten
en is dus gemakkelijker te plaatsen.
Thermostatisch of mengkraan?
De meest verkochte douchekranen zijn voorzien van een ingebouwde thermostaat.
Heel gemakkelijk kan de temperatuur van het water worden ingesteld. 
Met een regendouche of enkel een handsproeier? Met een regendouche of enkel een handsproeier? 
Ook dit hangt uiteraard van uw wensen en voorkeuren af. 
De meeste sets zijn voorzien van zowel een regendouche als een handsproeier, 
waarbij er via een keuzeknop wordt gekozen voor het één of het ander.
In onze showroom helpen wij u uiteraard om de gepaste keuze te maken.
Wij kunnen u zowat alle merken die in België worden verhandel, aanbieden.

 





Notities



Alle vermelde prijzen zijn exclusief 6% of 21% btw.
Prijzen onder voorbehoud van fouten en wijzigingen door fabrikanten. druk  10/2022



Een douche zonder voegen is een douche zonder zorgen!

Bubbles & Co
Karel de Stoutelaan 30 - 34

8000 Brugge
Tel +32 50 311655
Fax +32 50 311755
info@bubbles-co.be
www.bubbles-co.bewww.bubbles-co.be


