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Stijlvolle
bergruimte

KIES JE
MAATWERK
BADMEUBEL

STIJLVOLLE BERGRUIMTE Of je badkamer nu 
groot of klein is, je wilt wel je spulletjes kunnen 
opbergen. Dekker heeft prachtige houten onder- 
kasten voor je maatwerk wastafel of je wastafel- 
blad met kom. Je kunt de lijn doorvoeren in je 
hele badkamer, want er zijn ook kolomkasten 
(handig voor je handdoeken) en spiegelkasten 
met planchet in precies dezelfde kleur en stijl. 
Voor een industriële look kies je voor Frame-
works; een zwart stalen frame dat je om je 
meubel laat vallen.

14

Wastafel
of wastafelblad

KIES JE
MAATWERK
WASTAFEL OF
WASTAFELBLAD

WASTAFEL EN WASBAK IN ÉÉN? OF EEN BLAD 
MET LOSSE KOM? Wil je een wastafel en wasbak in 
één, dan kies je voor een maatwerk wastafel. Blad en 
bak worden dan van één en hetzelfde materiaal gemaakt. 
Een harmonieus geheel! Zo’n maatwerk wastafel kun 
je op een maatwerk badkamermeubel leggen, maar 
ook los aan de muur bevestigen. Natuurlijk kun je ook 
materialen en kleuren combineren. Dan neem je was-
tafelblad met een losse waskom. Dat wastafelblad kun 
je ook weer precies op maat laten maken. En wil je de 
waskom erop? Of erin?
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 Wastafel of wastafelblad
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 Ontdek je eigen stijl!

LUXE ALTERNATIEVEN OP MAAT Denk bij wanden 
en douchevloeren niet direct aan tegels en standaard 
formaten. Er zijn perfecte alternatieven op maat! Met 
de AluSplash achterwanden heb je geen last van 
voegen (lekker makkelijk schoon te houden!) en kun je 
de perfecte kleur uitzoeken, mat of glanzend. Ook de  
ombouw van het toiletreservoir wordt op maat gemaakt. 
En de Qisani douchevloer biedt een naadloze vervanging 
van de tegel! Tot op de millimeter op maat en gelijkvloers 
ingebouwd. Zie je het al voor je?

toiletombouw
en douchevloeren

Wandpanelen
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TOILETOMBOUW
DOUCHEVLOER

34

De finishing
touch
DE FINISHING TOUCH Voor de finishing 
touch kies je een mooie spiegel en bijzondere 
kraan. Misschien wel in Gold of Copper? Het 
zal je niet verbazen dat er ook bijpassende 
zeepdispensers en handdoekenrekjes zijn …
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ACCESSOIRES
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q
Qisani is een merk van Dekker 
Zevenhuizen BV en alleen te koop 
bij de betere speciaalzaak.

 Dit drukwerk is Cradle to Cradle  
 CertifiedCM op het Silver niveau voor  
 de gebruikte materialen, recyclebaar- 
 heid en productiekarakteristieken. Alle 
gebruikte grondstoffen zijn geselecteerd, geïdentifi- 
ceerd en geëvalueerd op hun milieu-en gezondheids- 
effecten door EPEA milieu-onderzoeksinstituut, en 
geoptimaliseerd en speciaal ontwikkeld om te worden 
opgenomen in de biologische of technische kringlopen.



Aan de slag met de badkamerplanner
Je kunt overal beginnen met ontwerpen! Droom je van een warme 
badkamer met veel hout? Dan kies je eerst je badkamermeubel. Geeft 
marmer jou een gevoel van rust en luxe? Start dan bij de wastafels. 
De badkamerplanner (pagina 12) laat je zien wat mogelijk is en geeft 
je tips. Kijken, voelen en testen doe je in het Dekker Trend Centre. Je 
kunt de showroom bezoeken op afspraak: dekkertrendcentre.com.

Alles op maat!
JOUW BADKAMER-magazine telt 52 pagina’s vol inspira- 
tie. Natuurlijk zijn er nog oneindig veel meer mogelijkheden. 
Dus mix & match en laat je fantasie de vrije loop! Je keuken- 
specialist kan je daarbij helpen. Dekker zorgt ervoor dat 
het maatwerk en je accessoires worden geleverd bij je 
speciaalzaak.

Dé trends: Rural Chic en Soft Stream
We tippen je hier in elk geval vast over dé trends in 
2021: Rural Chic en Soft Stream. Twee nieuwe mixen 
van materialen en kleuren die totaal verschillend zijn. In 
de Soft Stream stijl worden ronde vormen en vloeiende 
lijnen gecombineerd met natuursteen in zachte zand- 
en kiezeltonen. Daardoor is de totale beleving zacht en 
comfortabel. In de Rural Chic trend zien we juist géén 
ronde vormen, maar strakke lijnen. De look-and-feel is 
stoer, chic en handgemaakt. 

In dit magazine maak je kennis met een 
nieuw en uniek concept in badkamerland: 
maatwerk. Van wastafelblad tot wand: 
jij creëert je stijl. Je kiest het materiaal, 
selecteert de kleur en bepaalt de afme-
tingen. Zelfs het planchet kun je nog op 
maat laten maken! En je kunt eindeloos 
combineren met unieke wastafels, hoog-
waardige meubels en ander maatwerk. 
De mogelijkheden zijn eindeloos!

De MOOISTE
badkamer ontwerp je zelf!

INSPIRATIE I TRENDS I MAATWERK

Voorwoord

Qisani staat voor kiezen. Voor onderscheid. Voor 100% jouw badkamer. Met Qisani maatwerk kom je tot 
creatieve oplossingen voor kleinere badkamers en een unieke inrichting van grote luxe ruimtes. Qisani maakt 
alles mogelijk! Met Qisani kranen en accessoires creëer je vervolgens een badkamer waarin zelfs de details op 
elkaar zijn afgestemd.q

www.dekkerzevenhuizen.nl/qisani

Qisani
Customize je badkamer

Qisani Getafe opbouwwaskom met Flow wastafelkraan hoog op Allasio maatwerk badmeubel.
Wastafelblad: Evora Quar tz Ithaki .  Achterwand: AluSplash Rustic Ear th.

Luxe wandpanelen, toiletombouw
en douchevloeren
>pagina 34 t/m 42 

Denk bij wanden en douchevloeren niet direct aan 
tegels. Er zijn perfecte alternatieven op maat! Met de 
AluSplash wandpanelen heb je geen last van voegen 
(lekker makkelijk schoon te houden!) en kun je de 
perfecte kleur uitzoeken, mat of glanzend. Ook de 
ombouw van het toiletreservoir wordt op maat 
gemaakt. En de Qisani douchevloer biedt een naadloze 
vervanging van de tegel! Tot op de centimeter op maat 
en gelijkvloers ingebouwd. Zie je het al voor je?

Stijlvolle bergruimte
>pagina 14 t/m 21 

Of je badkamer nu groot of klein is, je wilt wel je 
spulletjes kunnen opbergen. Dekker heeft prachtige 
houten onderkasten voor je maatwerk wastafel of je 
wastafelblad met kom. Je kunt de lijn doorvoeren in je 
hele badkamer, want er zijn ook kolomkasten (handig 
voor je handdoeken) en spiegelkasten met planchet 
in precies dezelfde kleur en stijl. Voor een industriële 
look pimp je je onderkast met Frameworks; een zwart 
stalen frame dat je om je meubel laat vallen.

> onderkast
> kolomkast
> frameworks
> spiegel(kast)
> planchet

ONTWERP zelf je QISANI BADKAMER

KIES JE
MAATWERK
WANDPANELEN
TOILETOMBOUW
DOUCHEVLOER

KIES JE
MAATWERK
BADMEUBEL

Badkamerplanner

De finishing touch
>pagina 44 t/m 48 

Voor de finishing touch kies je een mooie spiegel en 
bijzondere kraan. Misschien wel in Gold of Copper? 
Het zal je niet verbazen dat er ook bijpassende zeep-
dispensers en handdoekenrekjes zijn …

Wastafel of wastafelblad met waskom
>pagina 22 t/m 32 

Wil je een wastafel en wasbak in één? Dan kies je voor 
een maatwerk wastafel. Blad en bak worden dan van één 
en hetzelfde materiaal gemaakt. Een harmonieus 
geheel! Zo’n maatwerk wastafel kun je op een maatwerk 
badkamermeubel leggen, maar ook los aan de muur 
bevestigen. Natuurlijk kun je ook materialen en kleuren 
combineren. Dan neem je een wastafelblad met een losse 
waskom. Dat wastafelblad kun je ook weer precies op 
maat laten maken. En wil je de waskom erop? Of erin?

> wastafel
> wastafelblad met waskom
 > opbouwkom
 > semi-onderbouwkom
 > vlakinbouwkom

KIES JE
MAATWERK
KRANEN EN
ACCESSOIRES

KIES JE
MAATWERK
WASTAFEL OF
WASTAFELBLAD

MIX & 
MATCH
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Maatwerk wastafelblad van Evora Quar tz Pearl  Jasmine

Alle maatwerk wastafels en wastafel-
bladen zijn natuurlijk geschikt voor de 
badkamer. Maar elk materiaal heeft 
unieke eigenschappen die het geschikt 
maken voor een bepaalde maatwerk 
oplossing. Ook heeft elk materiaal zijn 
eigen kleuren. Licht of donker, mat of 
hoogglans: je keuze kan óók van invloed 
zijn op de gebruiksvriendelijkheid (lees: 
het onderhoud) van het blad. En ja, ook 
de prijs verschilt. Gelukkig zijn er mate-
rialen in verschillende prijsklassen!

Verschillende eigenschappen, verschillende stijlen,
voor je maatwerk wastafel of wastafelblad!

Evora® Quartz I 40 kleuren
Een kwartscomposiet dat heel compact is, en stootvast 
(bij normaal gebruik), hygiënisch en niet poreus. De 
patronen van het blad lopen door in de rand, die uiterst 
strak is afgewerkt. Chic! 

Evora® Ceramics I 40 kleuren
Een keramisch blad met uitzonderlijke eigenschappen. 
Het is krasbestendig, niet poreus en keihard ‒ maar 
daardoor wel iets chipgevoeliger aan de rand. De patronen 
van het blad lopen door in de rand, die uiterst strak is 
afgewerkt.

Corian® I 20 kleuren
Met Corian kan elk formaat en iedere vorm zonder naden 
worden gemaakt. Het materiaal is watervast, niet poreus 
en heel hygiënisch. Corian kan wel tegen een stootje, 
maar zijn er toch krassen, dan kunnen die vaak nog worden 
gepolijst.

TopCore® I 24 kleuren
Heel stevig en compact, en daardoor stootvast. Het 
materiaal is kras- en slijtvast. Dankzij het gesloten 
oppervlak is het blad hygiënisch en eenvoudig te reinigen. 
Het oppervlak is natuurgetrouw, en de randen zijn strak, 
met doorlopende patronen. 

Fenix® I 15 kleuren
Een watervast compactlaminaat. Ook dit materiaal is 
stootvast, hygiënisch en eenvoudig te reinigen. Het 
bladoppervlak heeft een matte structuur die absoluut 
onderscheidend is! De patronen van het blad lopen door 
in de strakke rand, wat een luxe effect heeft. 

Bekijk de materialen en kleuren bij je bad-
kamerspecialist; hij heeft kleurstalen die je 
een realistisch beeld geven van de uitstraling 
ervan. Welke sfeer wil jij?

Tip!
Maatwerk wastafel  van Evora Quar tz Pearl  Jasmine



Calmness
Het interieur heeft een serene 
uitstraling maar is zeker niet 
saai. Zachte iriserende kleuren 
zoals pastelroze, lila en nude 
verrijken en verzachten de sfeer. 
De bijzettafel Plateau van Fest 
past perfect in dit trendsignale- 
ment met afgeronde vorm en 
verstilde look.  

Stream

Deze vaas van Charlotte Taylor 
lijkt wel te bewegen, zó vloei-
baar is de gelaagde vorm. Mooi 
passend als decoratief element 
met of zonder bloemen in het 
Soft Stream interieur.

STYLINGTIP

Tactiliteit
Dit met schapenwol beklede designpoefje 
Sequoia van Fredericia voor Space Copen- 
hagen is zacht en comfortabel voor in de 
slaap- annex badkamer. De bijzondere 
sculpturale vorm geeft het krukje een 
kunstzinnige uitstraling. 

Trendkleuren
Het uitzicht op zee is 
symbolisch voor de Soft 
Stream trend waarvan de 
vloeiende vormen en ener-
getische werking van dit 
golvende waterlandschap 
een bron van inspiratie is. 
Deze handdoeken in de 
perfecte trendkleuren zijn 
van Crisp Sheets.

Waterdicht
Deze moderne designklassieker, de Roly 
Poly chair van topontwerper Fay Toogood 
voor Driade, is geschikt voor buiten én binnen. 
Licht in gewicht, voldoende breed en super- 
comfortabel met een gewatteerde en makke- 
lijk afneembare bekleding. De zachte, ronde 
look is in dit geval niet vrouwelijk maar juist 
stoer en robuust. In elke kamer is deze fauteuil 
een aanwinst én functioneel, want water- 
bestendig.
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De voorspelling is dat een gezonde levensstijl steeds meer vanuit 
een holistische visie benaderd gaat worden. Ons welzijn en geluk 
hangen daarbij voor een groot deel af van hoe we wonen. De 
beleving van een rustgevende sfeer in het interieur is essentieel. 
In de trend Soft Stream presenteert Dekker Zevenhuizen een 
nieuwe badkamer met vloeiende lijnen en een mix van luxe 
materialen. Het kleurenpalet is natuurlijk, met zachte, iriserende 
accentkleuren. Een primeur is het maatwerkprogramma voor 
wastafels en badkamermeubelen met bijpassende spiegels, plan-
chetten, regalen en kolomkasten. Hiermee creëer je de optimale 
balans tussen een functionele inrichting en ultieme sfeerbeleving 
in de badkamer. 

8

trendcolumn

Door Monique van der Reijden
trend forecaster – journalist

Soft

Trendcolumn

Minder hard
Voor de op maat gemaakte 

Soft Stream badkamer is 
dit de ultieme spiegel 

boven de wastafel. 
De organische be-

lijning van de Pond 
spiegel van Ferm 

Living is geen 
belemmering voor 

het spiegelbeeld en ver- 
sterkt wel de zachte look-

and-feel van de ruimte.

Rond bad
De vorm van het bad verandert. Kleinere
varianten met een ronde vorm – denk aan de 
ouderwetse tobbe! – zijn in beeld. Dit ‘minibad’ 
van Ex.t design staat los in de ruimte, maar 
kan ook tegen de wand worden geplaatst 
dankzij het extra sculpturale element. De 
verrassende combinatie van deze pastelkleur 
nude met de trendkleur neomint zorgt voor 
een modische draai; lichte naturellen hebben 
het effect van verstilling.

Hanglamp Hot
Naast mooie wandlampjes in de badkamer is 
een hanglamp boven de wastafel – bijvoorbeeld 
deze Doppio wastafel van Dekker Zevenhuizen 
– een hot item en een manier om de sfeer 
persoonlijk te maken. Dit lilakleurige glazen 
lampje is mondgeblazen en werkt als een 
sieraad en hip kleuraccentje in de ruimte.



Kleurschakeringen
De glossy look van materialen met een marmer- of onyx-optiek 
is in opkomst. De uitvergrote adering en kleurschakeringen 
maken van de wand een eyecatcher. De toepassing van drie 
tot vier materialen in één badkamer geeft een nieuwe gedeco-
reerde sfeerbeleving. Combinaties van marmer of natuursteen 
met verweerde look, hout en glas gaan goed samen.

1110

Tijdloos karakter
Houten designklassiekers van 
de beroemde ontwerper Pierre 
Jeanneret zijn in opkomst. Deze 
handgemaakte re-edition is van 
het nieuwe Nederlandse merk 
Object Embassy, en is een ware 
hit met een tijdloos karakter. 

Badritueel
In deze nieuwe tijd waarin hygiëne en self- 
care centraal staat, is een nieuwe focus op 
verzorgende producten die het dagelijkse 
badritueel kracht bijzetten. Deze gecertifi-
ceerde organische zeepjes van Umé studio 
zijn met de hand gemaakt en verrijken als 
minisculpturen de badkamer. Gemaakt met 
een overvloed aan unieke plantenextracten, 
antioxidanten, mineraalrijke kleien en huid-
verzorgende etherische oliën. 

Designstatement
Hoe volwaardiger een ruimte in huis 
wordt, hoe meer aandacht de inrich-
ting krijgt. In het droge gedeelte van 
de badkamer worden vaker echte 
designobjecten toegepast, zoals deze 
sculpturale kruk Tabouret van Cassina. 
Combineer in de badkamer met een 
tropische plant in een artisanale pot.

De badkamer verandert in een open en volledig ingerichte wellness- 
ruimte. Het contact met de natuur wordt versterkt door een mix van 
natuursteen, hout en groenbeleving. Zittend in het vrijstaande 
bad is er uitzicht naar buiten door een kamerhoge glazen pui of 
panoramaraam. De doucheruimte wordt minder monotoon met 
bijvoorbeeld op élke wand een ander materiaal. Duidelijk zichtbaar 
en voelbaar in (plaat)materialen en keramiek zijn oneffenheden, 
grovere structuren, ribbels en de verweerde of doorleefde look. 
Grote keramische platen met een uitvergrote onyx- of marmer- 
adering hebben een groots en exclusief effect. 

Chic
Rural

STYLINGTIP
HOUTSNIJWERK EN
GEKLEURD GLAS
Combineer in de styling van de Rural Chic bad- 
kamer houten objecten met accessoires van glas. 
De trend is zwarthouten objecten – bij voorkeur 
handbewerkt met organische structuur – en ge-
kleurd glas met een gradiënt. Voorbeelden zijn 
de zwarte juwelendoos van LaRedoute en de 
mosgroene glazen bowl Kuru met een verloop 
naar zwart van het Finse designmerk Iittala. 

Indoor garden
Een badkamer hoeft niet groot te zijn om de 
look van een luxe interieur te krijgen. Het 
geheim van sfeerbeleving in de badkamer is 
de ultieme mix van trendkleuren, natuurlijke 
materialen en interieuraccessoires. Hout, 
steen, beton en glas met verschillende dessins 
en structuren halen op een bijna bonte manier 
de natuur binnen. Decoreer verschillende 
soorten planten in diverse groentinten en 
bladformaten op verschillende hoogtes met 
elkaar. De hangplant is een must-have. 



Luxe wandpanelen, toiletombouw
en douchevloeren
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Denk bij wanden en douchevloeren niet direct aan 
tegels. Er zijn perfecte alternatieven op maat! Met de 
AluSplash wandpanelen heb je geen last van voegen 
(lekker makkelijk schoon te houden!) en kun je de 
perfecte kleur uitzoeken, mat of glanzend. Ook de 
ombouw van het toiletreservoir wordt op maat 
gemaakt. En de Qisani douchevloer biedt een naadloze 
vervanging van de tegel! Tot op de centimeter op maat 
en gelijkvloers ingebouwd. Zie je het al voor je?

Stijlvolle bergruimte
>pagina 14 t/m 21 

Of je badkamer nu groot of klein is, je wilt wel je 
spulletjes kunnen opbergen. Dekker heeft prachtige 
houten onderkasten voor je maatwerk wastafel of je 
wastafelblad met kom. Je kunt de lijn doorvoeren in je 
hele badkamer, want er zijn ook kolomkasten (handig 
voor je handdoeken) en spiegelkasten met planchet 
in precies dezelfde kleur en stijl. Voor een industriële 
look pimp je je onderkast met Frameworks; een zwart 
stalen frame dat je om je meubel laat vallen.

> onderkast
> kolomkast
> frameworks
> spiegel(kast)
> planchet

ONTWERP zelf je QISANI BADKAMER

KIES JE
MAATWERK
WANDPANELEN
TOILETOMBOUW
DOUCHEVLOER

KIES JE
MAATWERK
BADMEUBEL

Badkamerplanner

De finishing touch
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Voor de finishing touch kies je een mooie spiegel en 
bijzondere kraan. Misschien wel in Gold of Copper? 
Het zal je niet verbazen dat er ook bijpassende zeep-
dispensers en handdoekenrekjes zijn …

Wastafel of wastafelblad met waskom
>pagina 22 t/m 32 

Wil je een wastafel en wasbak in één? Dan kies je voor 
een maatwerk wastafel. Blad en bak worden dan van één 
en hetzelfde materiaal gemaakt. Een harmonieus 
geheel! Zo’n maatwerk wastafel kun je op een maatwerk 
badkamermeubel leggen, maar ook los aan de muur 
bevestigen. Natuurlijk kun je ook materialen en kleuren 
combineren. Dan neem je een wastafelblad met een losse 
waskom. Dat wastafelblad kun je ook weer precies op 
maat laten maken. En wil je de waskom erop? Of erin?

> wastafel
> wastafelblad met waskom
 > opbouwkom
 > semi-onderbouwkom
 > vlakinbouwkom

KIES JE
MAATWERK
KRANEN EN
ACCESSOIRES

KIES JE
MAATWERK
WASTAFEL OF
WASTAFELBLAD

MIX & 
MATCH
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Stijlvolle
bergruimte

KIES JE
MAATWERK
BADMEUBEL

STIJLVOLLE BERGRUIMTE Of je badkamer nu 
groot of klein is, je wilt wel je spulletjes kunnen 
opbergen. Dekker heeft prachtige houten onder- 
kasten voor je maatwerk wastafel of je wastafel- 
blad met kom. Je kunt de lijn doorvoeren in je 
hele badkamer, want er zijn ook kolomkasten 
(handig voor je handdoeken) en spiegelkasten 
met planchet in precies dezelfde kleur en stijl. 
Voor een industriële look kies je voor Frame-
works; een zwart stalen frame dat je om je 
meubel laat vallen.



Droom jij ook van een badkamer met houten meubelen? Dat snappen 
we. Want hout geeft je badkamer een warme, luxe uitstraling. Je ziet 
hout in iedere stijl, van landelijk tot industrieel, omdat je het met alle 
materialen en kleuren mixen. Kies er een maatwerk wastafel of een 
wastafelblad met waskom bij om de juiste look te creëren!

Op maat gemaakt
Qisani, het merk van Dekker, heeft drie greeploze modellen onderkasten die in de breedte tot op 
de centimeter nauwkeurig voor jou op maat gemaakt kunnen worden (tot 2400 mm breed). Kies 
jij voor één of twee lades? En welke van de zes kleuren vind je het mooist? We stellen je voor 
aan Allasio, Trentino en Celio!

ONDERKASTEN
MAATWERK

tot op de centimeter
op maat!
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Badmeubel op maat

Modellen
>Allasio
>Trentino
>Celio

Materialen
Eiken fineer (Allasio, Trentino), Eiken massief (Celio)

Afmetingen
Vanaf 600 tot (maximaal) 2400 mm breed, 455 mm diep.

Laden
>één (330 mm hoog)
>twee (500 mm hoog)
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Trentino maatwerk badmeubel met Doppio maatwerk wastafel  in Evora Ceramics Stucco Light

Eiken Grey Wash Eiken Dark Eiken Noir

Eiken Ice Eiken White Wash Eiken Naturel

Allasio Trentino Celio



HET VERSCHIL ZIT IN DE DETAILS
de warme uitstraling van hout

Frameworks is een zwart stalen frame dat je om een badkamer- 
meubel laat vallen. Daarop leg je dan weer een wastafelblad. 
Het is zo simpel – en tegelijk zo geraffineerd! Want door de 
keuze in frames, badkamermeubels en wastafelbladen ont-
staat steeds weer een nieuwe combinatie.    

INDUSTRIEEL

REGALEN
Recht of rond
Creëer een ruimtelijke look en extra berg-
ruimte tegelijk. Met een regaal! Aan beide 
kanten van je meubel of aan één kant (als 
je een hoekmeubel hebt).

18
PRACHTIG  ALLASIO, TRENTINO EN CELIO
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ALLASIO
Meubel van eikenfineer waarmee 
je alle kanten op kunt. De lade-
fronten hebben een rechte rand. 
De lade valt tegen het meubel aan.

Laden één of twee
Materiaal Eiken fineer (6 kleuren)

TRENTINO
Prachtig meubel van eikenfineer. 
Het ladefront heeft deels een 
schuine rand, waardoor de lade 
in het meubel valt.

Laden één of twee
Materiaal Eiken fineer (6 kleuren)

CELIO
Luxe van massief eiken! De lade 
valt helemaal in het front, omdat ze 
beide 45 graden zijn afgewerkt.

Laden één of twee
Materiaal Eiken massief (6 kleuren)

QISANI LADESYSTEEM
Rust en orde
Je badkamer ademt rust uit. En nodigt je uit 
om een moment voor jezelf te nemen. Luxe 
badhanddoeken liggen op een ordelijke 
zachte stapel op je te wachten … 

Die orde en rust creëer je met de nieuwste 
lade-indelingen! Een indeling in vakken die 
ervoor zorgt dat badkameraccessoires niet 
verschuiven bij het openen en sluiten van 
de laden. Je kunt de indeling helemaal zelf 
bepalen door de modules te combineren. 
Er zijn gesloten vakken en open vakken – 
en er is zelfs een tissuehouder!

Frameworks met Cel io maatwerk meubel in Eiken Naturel

Combineer je maatwerk meubel 
met een kolomkast, spiegelkast 
en/of spiegel met planchet. Kijk 
maar op pagina 20-21.

Tip!



Planchet boven de wastafel . . .  en onder de wastafel

KOLOMKASTEN
Al je spulletjes uit het zicht
Nette stapels schone handdoeken. Een plankje met shampooflessen 
en bruisballen. Een kolomkast in je badkamer is superfijn! Je kast heeft 
precies dezelfde look als je onderkast. En natuurlijk dezelfde kleur. 
Afhankelijk van de ruimte kies je voor een hoge of een lage kolomkast. 

Je bevestigt de kast aan de wand. Zo is ie ook nog eens praktisch, 
want je kunt er goed onder schoonmaken!

Kolomkast op maat

Modellen
>Allasio
>Trentino
>Celio

Materialen
Eiken, fineer of massief (6 kleuren)

Maximale afmetingen
>350 mm breed, 350 mm diep

Deuren
>één (800 mm hoog)
>twee (1600 mm hoog)
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Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand

PLANCHETTEN
Een sfeervolle én praktische aanvulling
Dekker heeft het planchet verheven tot een volwaardig en sfeerverho-
gend onderdeel voor de badkamer. Zet het standaard glazen of kunst-
stof schap uit je hoofd, en bedenk wat je kunt met maatwerk! Wil je 
het houten planchet één laten worden met je spiegel of onderkast? Of 
moet het matchen met de kleur van je wastafel? En waar hang je het 
op? Boven, onder of naast de wastafel? Je kunt er al je creativiteit in 
kwijt, want bijna elke kleur en maat is mogelijk!

Spiegel(kast ) op maat

Modellen
>Allasio
>Trentino
>Celio

Materialen
Eiken, massief (6 kleuren)

Maximale afmetingen
>2400 mm breed, 130 mm diep

Niets mis met een gewone losse spiegel, 
natuurlijk. Zeker niet met de spiegels van 
Dekker, die zorgvuldig zijn afgestemd op 
de onderkasten en kolomkasten. En dus 
ook in 6 kleuren te koop zijn. 

Combineer je spiegel met een maatwerk 
planchet voor een verbluffend effect!

SPIEGELKASTEN
Alles-in-één
Benut je ruimte met een spiegelkastje. 
Dat is een spiegel én bergruimte ineen. 
En dat handig aan de muur! Je kunt zelf 
de breedte bepalen, dus passen doet het 
altijd. Je kunt je spiegelkast qua looks 
en kleur afstemmen op je kolomkast en 
onderkast. Zo creëer je harmonie in je 
badkamer. 



Wastafel
of wastafelblad

KIES JE
MAATWERK
WASTAFEL OF
WASTAFELBLAD

WASTAFEL EN WASBAK IN ÉÉN? OF EEN BLAD 
MET LOSSE KOM? Wil je een wastafel en wasbak in 
één, dan kies je voor een maatwerk wastafel. Blad en 
bak worden dan van één en hetzelfde materiaal gemaakt. 
Een harmonieus geheel! Zo’n maatwerk wastafel kun 
je op een maatwerk badkamermeubel leggen, maar 
ook los aan de muur bevestigen. Natuurlijk kun je ook 
materialen en kleuren combineren. Dan neem je was-
tafelblad met een losse waskom. Dat wastafelblad kun 
je ook weer precies op maat laten maken. En wil je de 
waskom erop? Of erin?



De uitstraling is strak en rustig, de mogelijkheden zijn groot. Met een 
maatwerk wastafel! Dat is een wastafel en wasbak in één. Je kunt het 
laten maken van composietsteen (Evora Quartz), keramiek (Evora 
Ceramics) of Solid surface (Corian). Ieder materiaal heeft weer zijn 
eigen kenmerken en kleuren. Je leest er meer over op bladzijde 6. 
De afmetingen zijn natuurlijk aan jou.

Zes modellen
En dan de wasbak. Hoe ziet die eruit? Dekker heeft zes modellen die net even anders zijn. Want 
smaak zit in ‘m in tot in de details! Bekijk de foto’s en let op de plaats van de kraan. En zie hoe 
de afvoer een stijlelement is geworden …

De laatste stap
Heb je je materiaal en model gekozen? Bespreek dan samen met je badkamerspecialist of je één 
of twee wastafels wilt. Met één of twee kranen.
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ZES UNIEKE MODELLEN
Wastafel  op maat

Modellen
>Inclinata
>Spiovente
>Squadro
>Doppio 
>Discendente
>Cubo

Materiaalsoorten
>Evora® Quartz (composietsteen) 
>Evora® Ceramics (keramiek)
>Corian® (Solid surface)

Afmetingen
Vanaf 600 tot (maximaal) 2400 mm breed.

Bevestiging
>op een maatwerk badkamermeubel 
>los aan de muur

25

MAATWERK 
WASTAFEL
é é n  s t r a k  g e h e e l
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INCLINATA

De wasbak loopt van voor 
naar achter naar beneden. 
Zo stroomt het water naar 
de goot aan de achterkant. 
De afvoer is op een stijlvolle 
manier afgewerkt met een 
langwerpige afdekplaat. 

Wasbakken één of twee (500 x 300 mm, 700 x 300, 1000 x 300 mm)
Materiaal Evora Quartz, Evora Ceramics en Corian

Afbeelding Corian Designer White

SPIOVENTE
Bij deze strakke vierkante 
bak is de afvoer helemaal 
afgedekt. Het water stroomt 
weg door een smalle 
opening rondom de afdek-
plaat. 

Wasbakken één of twee (500 x 300 mm, 700 x 300, 1000 x 300 mm)
Materiaal Evora Quartz, Evora Ceramics en Corian

Afbeelding Corian Glacier White

27



SQUADRO
Deze strakke vierkante bak 
heeft een zichtbare afvoer 
die wordt afgewerkt met 
een plug in dezelfde kleur 
als de kraan! 

Wasbakken één of twee (500 x 300 mm, 700 x 300, 1000 x 300 mm)
Materiaal Evora Quartz, Evora Ceramics en Corian

Afbeelding Corian Designer White

28
DOPPIO

Bij dit mooie ontwerp staat 
de kraan verlaagd aan de 
zijkant of aan de achterkant 
van de wasbak. De afvoer 
is zichtbaar en wordt afge-
werkt met een plug in 
dezelfde kleur als de kraan.

Wasbakken één (500 x 300 mm, 700 x 300, 1000 x 300 mm)
Materiaal Evora Quartz, Evora Ceramics en Corian

Afbeelding Evora Quartz Easy Clay

29
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DISCENDENTE

De bak loopt als het ware 
conisch af naar de zijkant. 
Het water wordt naar de 
afgedekte afvoer geleid, 
die stijlvol is afgewerkt 
met een kleine vierkante 
afdekplaat.

Wasbakken één (500 x 300 mm, 700 x 300, 1000 x 300 mm)
Materiaal Evora Quartz, Evora Ceramics en Corian

Afbeelding Evora Ceramics Stucco Light

CUBO
Deze stoere bak heeft een 
extra hoge rand. De afvoer 
is zichtbaar en wordt 
afgewerkt met een plug 
in dezelfde kleur als de 
kraan.

Wasbakken één (610 x 430 x 350 mm, andere maten op aanvraag)
Materiaal Evora Quartz, Evora Ceramics en Corian

Afbeelding Evora Ceramics Spectacle
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Wastafelblad op maat

Modellen
Opbouw, onderbouw en vlakinbouw.

Materiaalsoorten
>Evora® Quartz (composietsteen) 
>Evora® Ceramics (keramiek)
>Corian® (Solid surface)
>TopCore® (compactlaminaat)
>Fenix® (compactlaminaat)

Afmetingen
Vanaf 600 tot (maximaal) 2400 mm breed.

Bevestiging
Op een maatwerk badkamermeubel 
of los aan de muur.
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Spanning en contrast of juist rust? 
Zachte tinten en een natuurlijke uit- 
straling, of stoer en industrieel? Met 
een wastafelblad met losse kom kun 
je spelen met materialen, kleuren en 
vormen. Zo ontdek je jouw eigen stijl.

Vijf materiaalsoorten
Je kunt een wastafelblad laten maken van vijf materiaal- 
soorten: composietsteen (Evora Quartz), keramiek 
(Evora Ceramics) en volkunststof (TopCore, Fenix, 
Corian). Ieder materiaal heeft weer zijn eigen kenmerken 
en kleuren. Je leest er meer over op bladzijde 6. De 
afmetingen zijn natuurlijk aan jou. 

EEN WASTAFELBLAD MET LOSSE WASKOM
33

Zwart-wit. Van glas. Goudkleurig. Wil je een 
badkamer die wérkelijk onderscheidend is, 
dan kijk je in de collectie waskommen van 
Dekker. Kies je voor de kom erop of erin? 
Dat is een kwestie van smaak, maar ook 
afhankelijk van het materiaal van je blad. 
Je badkamerspecialist kan je alles vertellen 
over opbouw-, semi-onderbouw- en vlak- 
inbouwkommen! 

Links midden Qisani BiColour opbouwwaskom in Solid marmo - linksboven Qisani Vanity opbouwwaskom in Copper
linksonder Qisani Lavello onderbouwwaskom in Solid marmo - boven Qisani Vanity Flush vlakinbouwwaskom in Rvs

Combineer je wastafelblad 
met de onderkast Allasio, 
Trentino of Celio. Dan heb je 
gelijk een hoop bergruimte. 
Kijk op bladzijde 16.

Tip!



LUXE ALTERNATIEVEN OP MAAT Denk bij wanden 
en douchevloeren niet direct aan tegels en standaard 
formaten. Er zijn perfecte alternatieven op maat! Met 
de AluSplash achterwanden heb je geen last van 
voegen (lekker makkelijk schoon te houden!) en kun je 
de perfecte kleur uitzoeken, mat of glanzend. Ook de  
ombouw van het toiletreservoir wordt op maat gemaakt. 
En de Qisani douchevloer biedt een naadloze vervanging 
van de tegel! Tot op de millimeter op maat en gelijkvloers 
ingebouwd. Zie je het al voor je?

toiletombouw
en douchevloeren

Wandpanelen

KIES JE
MAATWERK
WANDPANELEN
TOILETOMBOUW
DOUCHEVLOER



AluSplash wandpaneel op maat

Afmetingen
De (maximale) afmetingen zijn 750 x 2700 mm 
of 1500 x 2700 mm. De dikte is 4 mm.

Eigenschappen
>eenvoudig zelf te bewerken
>100% recyclebaar en licht van gewicht
>10 hoogglanskleuren + 10 matte kleuren
>hoogwaardige coating
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Boven AluSplash Iceberg White - Qisani Fortune toilet - Qisani Blink 
bedieningspaneel  - Qisani Flow toiletrolhouder - Qisani Flow reserve 
toiletrolhouder - Qisani Flow toiletborstel 

LUXE ALTERNATIEVEN

MAATWERK
WANDPANELEN

Ideaal voor de ‘natte ruimte’: dat zijn de 100% waterdichte AluSplash 
wandpanelen. Vooral door hun grote afmetingen. In je douchecabine, 
achter het badkamermeubel: AluSplash past altijd, van vloer tot 
plafond. Zo wordt de badkamer een smooth geheel, zonder voegen. 
Wel zo hygiënisch én makkelijk bij de schoonmaak!

Op maat gemaakt
De trendy wanden zijn er in heel veel unikleuren, mat én glanzend. Je kunt ze zelf op maat maken, 
maar Dekker kan het ook voor je doen. Tot en met de gaten op de plekken waar ze nodig zijn …

AluSplash

. . .  achter het badmeubel . . .  in de toi letruimte . . .  in de doucheruimte
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DECORATIEF & FRIS

Helder
hoogglans

Mooi
mat

PRAKTISCH & HYGIËNISCH
AluSplash
Met dit decoratieve plaatmateriaal kun je je badkamer in 
een handomdraai renoveren. De wandpanelen zijn namelijk 
makkelijk - zonder profielen - op een vlakke ondergrond te 
monteren. 

20 AANSPREKENDE KLEUREN
10 x mat, 10 x hoogglans
Van Iceberg White tot Smoked Ember of Stardust 
Black, je kunt de sfeer van je badkamer makkelijk naar 
je hand zetten. Door de grote afmeting van de panelen 
past AluSplash altijd.

Boven AluSplash Rustic Earth - midden AluSplash 
Arctic White - rechts AluSplash Iceberg White  
rechtsonder AluSplash Pebble Stone

Sfeer op de wand 
met AluSplash



TOILETOMBOUW
denk out of the box

40 Toiletombouw op maat

Afmetingen
De breedtemaat is vanaf 600 mm, maar je 
kunt elke breedte bestellen. De hoogte is 
standaard tot en met 1200 mm.

Materiaalsoorten
>Evora® Quartz (composietsteen)
>Evora® Ceramics (keramiek) 
>Corian® (Solid surface) 
>TopCore® (compactlaminaat)
>Fenix® (compactlaminaat)

Denk eens out of the box. Je wilt het toiletreservoir 
wegwerken; hoe ga je dat doen? Met maatwerk is 
immers alles mogelijk! 

Sla bijvoorbeeld twee vliegen in één klap, en maak een ombouw met 
een afdekblad bovenop. Dan heb je gelijk weer ruimte voor je geurstokjes 
en handdoekjes! En misschien neem je dan een bijpassend planchet 
(bladzijde 20)? Dat qua kleur en materiaal weer hetzelfde is als je 
was tafel … of juist niet?

100% jouw smaak
Je kunt je ombouw maken van wel vijf verschillende materialen: 
Evora® Quartz (composietsteen), Evora® Ceramics (keramiek), Corian®, 
TopCore® en het supermatte Fenix® (volkunststof). Dat maakt talloze 
kleuren mogelijk. De wand wordt precies op maat gemaakt, tot en 
met de gaten voor het toilet en het bedieningspaneel. 

BEDIENINGSPANELEN 
Omdat het ook anders kan
Ze hebben veelzeggende namen en ze zijn er in verschillende kleuren: 
de panelen waarmee je het toilet bedient. Met Slim en Blink maak 
je de blits! Slim is een paneel van rvs, Blink is van kunststof. Je 
koopt ze in matzwart, matwit, geborsteld rvs, geborsteld koper en 
geborsteld goud. Globe, het nieuwste paneel, is mooi strak. Er is 
een witte, een zwarte en een matchromen variant.

Links Evora Quartz Bianco Calacatta toiletombouw 
met Qisani Fortune toilet en Qisani Blink bedie-
ningspaneel - boven Qisani Fortune toilet in wit 
en zwart
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TOILETTEN
Dat zit wel goed
Als je een nieuwe badkamer uitzoekt, zul je 
niet als eerste naar de afdeling toiletpotten 
lopen. En zelfs als je je kleinste kamertje 
inricht, kijk je vooral naar het fonteintje, de 
kraan en de wand. Maar weet je dat Dekker 
ook daarin verrassende keuzes biedt?

Qisani Fortune
Met Qisani Fortune in je badkamer heb je 
geluk! Hygiënisch, goed te reinigen en voor-
al mooi vormgegeven! In glanswit, matwit 
en zwart.

Qisani Comfort 
Comfortabel is Qisani Comfort zeker. In het 
gebruik én onderhoud. Want de spoeling 
vindt niet meer plaats vanuit gaatjes in de 
rand van het toilet, maar vanuit een sleuf 
aan de achterzijde (rimless). Opvallend is de 
dunne zitting, die het toilet een luxe uitstraling 
geeft. In wit (glans en mat) en zwart.

Slim!

Globe!

Blink!



QISANI DOUCHEVLOER
mooi, handig en op maat
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Veiliger douchen en makke-
lijker schoon te maken: een 
Qisani douchevloer wint het 
wat ons betreft van een tegel-
vloer!

De Qisani douchevloer wordt tot op de centimeter op maat gemaakt en kan 
daarna gelijkvloers ‒ dus zonder afstapje ‒ ingebouwd worden. Dat is wel zo 
mooi en veilig. Helemaal omdat het materiaal van zichzelf stroef is, en je dus 
niet zo snel uitglijdt.

Twee modellen
Er zijn twee modellen: X en Y. Allebei in twee kleuren:
zwart en wit. Ontwerp zo jouw eigen welnessruimte!

Douchevloer op maat

Afmetingen
De douchevloeren zijn leverbaar in 800 x 
800 cm en 1000 x 1600 mm en kan je zelf 
tot op de millimeter op maat maken.

Materiaalsoort
MineralSolid (dit is vervaardigd uit kunst- 
harsen en in een mal op maat gegoten tot   
een massieve waterdichte douchevloer).21

Denk jij bij de naam ‘Continental’ ook meteen 
aan reizen? Aan hotels en luxe? Dat is ook precies 
wat het Qisani douchesysteem is: luxe.

Het design alleen al doet vermoeden dat Qisani Continental 
geen gewoon douchesysteem is. En dat klopt. Continental maakt 
namelijk een eind aan bukken naar flessen op de grond, en aan 
hoekoplossingen die veel te veel ruimte innemen. Simpelweg met 
een glazen planchet! Eenvoudig en chic tegelijk.

Continental Push
Model ‘Push’ heeft bovendien een drukknop in plaats van een 
draaiknop. Gemakkelijker kun je het je niet wensen … Push heeft 
een prachtige chromen afwerking; het glazen planchet is wit. 
Er zijn drie modellen hoofddouche: rond 20 cm, rond 25 cm en 
rechthoekig 20 x 30.

DOUCHESYSTEEM QISANI CONTINENTAL

Het hotelgevoel

THUIS
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1 Qisani douchevloer model X zwart en wit - 2  Qisani douchevloer model Y zwart en wit
3 Qisani Continental Push met hoofddouche ø 25 cm chroom - 4  hoofddouche ø 20 cm chroom 
5  hoofddouche ø 25 cm chroom - 6  hoofddouche 25 x 20 cm chroom

4 5 6

3



De finishing
touch
DE FINISHING TOUCH Voor de finishing 
touch kies je een mooie spiegel en bijzondere 
kraan. Misschien wel in Gold of Copper? Het 
zal je niet verbazen dat er ook bijpassende 
zeepdispensers en handdoekenrekjes zijn …

KIES JE
MAATWERK
KRANEN EN
ACCESSOIRES



HELEMAAL JOUW STIJL
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Badkamerkraan Flow van Qisani heeft meer smaken dan glanzend 

chroom en stoer rvs. Gold, Copper, Gun Metal: maak eens een design-

statement! Goud geeft de ruimte een vleugje glamour, koper past weer 

in de Rural Chic-trend. Welke stijl kies jíj? 
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Flow inbouw in Copper Flow verhoogd in Gun MetalFlow rond in Gold

Boven Flow wastafelkranen verhoogd in Zwart met Qisani BiColour
opbouwwaskommen in Solid marmo - Rechts Flow wastafelkraan medium 
in Rvs met Qisani Vanity Flush waskom

KRANEN
& ACCESSOIRES
de fijnste details
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Badkamer
accessoires
Qisani
Je badkamer is groot of juist heel klein. Je hebt veel 
budget of juist weinig. Je houdt van tijdloos of trendy. 
Toch biedt Qisani altijd precies de badkameritems die 
je zoekt. Want er is een enorme variatie in afmetingen, 
prijs, kleur en afwerking. En daarmee ook in sfeer. 
Onze tip? Let op de details! 

Flow kranen en accessoires zijn verkrijgbaar in de 
kleuren Rvs, Zwart, Gun Metal, Copper en Gold!

RVS, ZWART, GUN METAL, COPPER & GOLD
49

Links midden Flow zeepdispenser in Rvs - linksboven Qisani universele designplug in Gold
linksonder Flow toiletborstel en toiletrolhouder in Zwart - boven Flow handdoekhouder in Rvs

Trek de kleur van je kraan 
in de badkamer door. Er is 
een wc-rolhouder, handdoek- 
houder en zelfs een toilet-
borstel in dezelfde kleur!

Tip!



51

In het Dekker Trend Centre (DTC) kun je kijken, voelen en testen (maar niet kopen). Het DTC is een experience 
op zich, waar je wordt ondergedompeld in de laatste trends, kleuren en materialen. Wandelend langs de 
badkamermeubels, wastafelbladen, waskommen en kranen ontdek je steeds meer jóuw stijl. Het DTC belooft 
je dus een wow-gevoel! Maak snel een afspraak voor je bezoek: www.dekkertrendcentre.com

Wil jij een bewuste keuze maken? Dat doen wij ook. We vinden het heel vanzelfsprekend om over de toekomst 
van de aarde na te denken. Daarom zoeken we voortdurend naar alternatieven voor de meer belastende 
materialen. Overigens zijn we heel transparant in onze mvo-prestaties. Je kunt het rapport daarom downloaden 
van onze website: www.dekkerzevenhuizen.nl/duurzaam-dekker
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3 1& MVO

Dekker Trend Centre
De fijnste manier om

ideeën op te doen

Soft Stream
Badkamertrend

Rural Chic
Badkamertrend



Rural Chic
Badkamertrend

Dé badkamertrend voor 2021 is Rural Chic. Een stijl waarin op maat gemaakte meubelen en duidelijke ruimtelijke vlakverdelingen 
de toon zetten. De look-and-feel is stoer, chic en handgemaakt. Natuurlijke materialen als hout, steen, marmer en staal krijgen 
in deze badkamer een premiumstatus. Dat zie je ook terug in de badmeubels en de maatwerk wastafels van Qisani. Ontdek nu 
Rural Chic en die andere belangrijke trend voor 2021: Soft Stream!

www.dekkerzevenhuizen.nl/badkamertrends

Maatwerk: Celio badmeubel met Frameworks  I  Wastafelblad: Evora Ceramics Spectacle  I  Kranen: Qisani Flow  I  Waskommen: Qisani Flush

Maatwerk: Frameworks met Cel io badmeubel  I  Wastafelblad: Evora Ceramics Spectacle  I  Kranen: Qisani Flow  I  Waskommen: Qisani Flush


