
algemene teneur van de binnenhuisinrichting getuigt van originaliteit en visie. Voor 

de inrichting van de badkamers en toiletten, alsook voor al het kraanwerk in huis, 

gingen de bewoners in zee met een bedrijf dat hoogstaande kwaliteit, technische 

knowhow en full service hoog in het vaandel heeft: Taps & Baths. 

ORIGINELE SWING

Een tuin als een oase geeft ons een inkijk in een voorbeeldig gerenoveerde 

woning. Achter de gekaleide gevel heerst een huiselijke gezelligheid die niemand 

onberoerd laat. Dit innemende interieur zou een klassieke uitstraling hebben, ware 

het niet dat men met de finishing touch een eigen accent legt. En het is net die 

swing die het hem doet. Dee markante details maken het verschil, maar ook de 

In exquise sfeer badend

Een romantisch bruggetje brengt ons bij een door bomen gesluierd droomhuis met een aparte ziel. Binnen 

overvalt ons een wauw-gevoel. Elke ruimte baadt in exquise sfeer, door het kleurenpalet, de stoffering, het 

gebruik van edele materialen en last but not least de collector’s items van over heel de wereld. 

T A P S  &  B A T H S
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TOILETGALERIJ

Het sas tussen de hal en de keuken herbergt een vestiairekast. Daar tegenover 

is een toilet. Het heeft iets van een galerij. Centraal prijkt een Keith Haring en er 

hangt ook een kindertekening die gemaakt is voor de verjaardag van mama. In 

de keuken zet rood de toon. Door het houten plafond en de terracottavloer ademt 

de keuken warmte. De wasbak met authentiek cachet en het kraanwerk komen 

eveneens van Taps & Baths. Van de keuken steek je via de eetkamer door naar de 

royale woonkamer. De ronde tafel met vier stoelen in de eetkamer draagt sporen 

van de tijd, zo blijkt uit het doorleefde patina. De multiculturele decoratie geeft ook 

in de woonkamer aan dat er wereldreizigers wonen. De muren, in een tint die het 

midden houdt tussen curry en olijfgroen, zetten het kader karaktervol in de verf. 

Knappe kunst en exotische kussens en tapijten kleuren het smaakvol in. En zo ein-

digt de rondgang op de benedenverdieping waar we zijn gestart: in de traphal. Mét 

vertrekkensklare kinderwagen. Als het middagdutje van de kleindochter er straks 

op zit en het weer het toelaat, dan staat er een wandeling op het programma. 

ENGELSE NOSTALGIE

Val je voor sanitair met Engelse flair? Het gamma van Kenny & Mason, 

verkrijgbaar bij Taps & Baths, omvat een ruime reeks producten die 

op traditionele wijze en met vakmanschap gemaakt worden. Vaak 

ontworpen met een zekere heimwee naar de tijd van weleer, al vinden 

tal van nostalgische items ook hun weg naar de meer eigentijdse 

badkamer. Van baden en wastafels over kraanwerk en handdoekwarmers 

tot toiletten en accessoires allerhande, alles om je klassevol huis onder 

te dompelen. Er wordt gewerkt met diverse edele materialen en men 

varieert ook met de finish, zodat men voor elke woonstijl altijd wel een 

oplossing in petto heeft.

WANDTEGELTIP

Wat dacht je van brons aan de muur? Opteer 

dan voor deze Pure Tiles van Dauby. Dankzij de 

glinstering wordt het ambachtelijke elan van dit 

exclusieve product nog eens extra geaccentueerd. 

En het zijn de kleine imperfecties die het hem 

doen. Elk stuk is uniek, want zulke tegels worden 

vormgegeven in zandmallen en daarna met de 

hand verfijnd. Verkrijgbaar in twee formaten: 

vierkant en rechthoekig. Je onderhoudt ze met 

een zachte vochtige doek en eventueel wat azijn 

om vetspatten en kalkaanslag aan te pakken.

De wandtegeltjes 

werden vervaardigd 

naar eeuwenoude 

voorbeelden. 

Opvallend toch hoe 

eigentijds het dessin 

van het glazuur oogt.

De vele beelden en speelse 

accentjes zorgen voor leven in 

huis. Zo toont het aanrecht ons 

varkentjes en een gans. 

Het guitige konijn in deftig 

maatpak van Goodwill, 

tussen het aardewerk in 

de keuken, is een heus 

collector’s item. Handmade 

in Amerika en in 1989 op 

de markt gebracht in een 

gelimiteerde oplage van 

tien exemplaren. 

Het moderne keramische binnenwerk 

van deze Taps & Baths-kraan is van 

Duitse makelij. De body bestaat uit 

massieve messing. De afwerking 

gebeurt naar keuze van de klant: 

met chroom, nikkel of geborsteld 

nikkel, gepolierd, verouderd of verguld.

Hoe schattig, de trekkers in de 

vestiaire en de keuken, respectievelijk 

in de vorm van konijntjes en vossen. 

Zulke aloude modellen worden ook 

nog vandaag gemaakt, speciaal op 

vraag van de klant. Dauby is dan de 

juiste partner. Typisch voor Dauby-

sluitwerk: het past altijd beeldig bij het 

maatwerk.

In deze landhuiskeuken met ruime eethoek is het genoeglijk thuiskomen. Het servies van Bridgewater heeft iets typisch Engels. 

Zelfs het kleinste 

kamertje weet men 

hier knus aan te 

kleden. Voor het 

zeegezicht tekent 

de papa van onze 

gastvrouw, een niet 

onverdienstelijke 

kunstschilder. 

In de luchter 

herken je 

voorwaar een 

vliegend schip!

In de traphal weerspiegelt een portret dat de surrealistische schilder Salvador Dali 

voorstelt. 
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Dit interieur lijkt wel  
een multiculturele schatkamer.

CREATIEVE BEHANGTIP

Het behang aan de muur in de eetkamer ‘breekt’ het geheel. Bij muurbekledingspecialist Arte 

heb je een ruime keuze. Neem nu bijvoorbeeld de Les Minéraux-collectie van Flamant. Arte ging 

hiervoor een frisse neus halen aan de Franse Opaalkust, de prachtige kuststrook in het noorden 

van Frankrijk, die westwaarts steeds ruiger wordt en waar even verderop de grijze rotsen de zee 

trotseren. Je voelt meteen vanwaar de wind waait. Het landschap gevat in het palet: eierschaal, 

roestkleur, waterachtig groen, koraal. En qua reliëf en textuur ervaar je echt de charme van 

natuursteen en de korrel van zand. Heel rustgevend allemaal, polyvalent inzetbaar en een 

toonbeeld van exquise klasse.

De folkloristische dansschoenen hebben hun diensten bewezen in een dansgezelschap in 

Hongarije; de maskers zijn Afrikaans en Indonesisch. 

In een zetel ligt een 

opgezette vos. Die 

setting mist haar effect 

niet, want we kijken 

verrast op.

De schouw werd geïntegreerd in de lambrisering en de bibliotheekkast. Boven de tafel een schitterende kristallen lamp. En het kaarslicht tovert het salon om tot een feeëriek 

spektakel. 
Met de unieke familiestukken zet het gezin als het ware de puntjes op de i. De 

beeldige commode uit de achttiende eeuw illustreert dit ten volle. 

Tip van muurbekledingspecialist 

Arte: met een accentmuur of 

een hele ruimte in behang bied 

je esthetisch weerwerk aan het 

schilderwerk. Boven de eettafel 

pronkt een geweienluchter. Een 

dergelijk model kun je kopen in de 

winkels van Flamant. 
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Languit in bad  
kom je tot innerlijke rust.

VERWENMOMENT

Boven belanden we in de badkamer voor de gasten. Taps & Baths is niet alleen 

leverancier van fraais voor de badkamer, je kunt er ook terecht voor advies over 

het ontwerp of de renovatie van je badkamer . In de hoofdbadkamer kreeg het 

verfijnde schrijnwerk, dat de hele ruimte omsluit, een grijsgroen bad. Hoe stijlvol, 

zo’n zogenaamde boiserie. Gefronste gordijnen in voile sieren de ramen en de sto-

res volgen het grijsgroen ton sur ton. De twee eenden in biscuitporselein, meege-

bracht van een trip naar Amerika in 1989, lijken zich onbezorgd op de vensterbank 

te hebben genesteld. Zwarte tapijtjes steken af tegen het vergrijsde parket. Deze 

badkamer is twee wastafels rijk met elk een grote spiegel. De badkuip is tijdloos 

van lijn en valt ook op door de uitvoering in vertind koper. Dit materiaal heeft niet 

enkel een chique look, het heeft ook als voordeel dat het snel opwarmt en lang 

warm blijft aanvoelen. Voor een bad niet onbelangrijk uiteraard. De bewoners bele-

ven hier dan ook verwenmomenten om te koesteren. 

ULTIEME BADKAMERBELEVING

Het exclusieve Kenny & Mason-kraanwerk hier in huis komt van Taps & Baths. 

Kwaliteit made in Engeland. Elk product wordt handmatig afgewerkt volgens proce-

dés eigen aan de overlevering van generatie op generatie. Vandaar de verworven 

titel Master Tapmakers. De ambachtelijke productietechnieken werden behouden, 

maar aangepast aan de moderne standaard. Zo benut men de nieuwste technolo-

gie en staat het merk aldus garant voor de ultieme badkamerbeleving. Het assorti-

ment bestaat uit producten voor de badkamer, de keuken en het toilet. Niet alleen 

geschikt voor particuliere projecten, want ook heel wat hotels schenken er wereld-

wijd hun vertrouwen aan. Je beschikt over een waaier aan mogelijkheden. Sfeer 

verzekerd met Taps & Baths.

Bij Taps & Baths vind je een ruim aanbod van de meest exclusieve merken: Kenny 

& Mason, St James Collection, Lefroy Brooks, Armitage Shanks, Old England, Vipp, 

Wünder. Wijs advies van Taps & Baths: opteer voor elementen die passen in het 

totaalconcept van je woning. 

Kenny & Mason staat voor tijdloos design en innovatieve vernieuwing in kraanwerk, 

en bundelt zo het beste van twee werelden. Exclusief verkrijgbaar via Taps & Baths.

Bij Taps & Baths streeft men met oog voor detail en perfectie naar een optimale 

combinatie van schoonheid, comfort en functionaliteit.

Ook de gastenbadkamer baadt in sfeer. Binnensijpelend zonlicht doet het bad stralen 

en de plafondspots doen de rest. Het ingelijste waterfestijn onder cupido’s is hier op 

zijn plaats.

Dit toilet van Taps & Baths heeft een modern doorspoelsysteem, maar het geheel 

oogt wel bewust een tikkeltje retro. 

De inloopdouche heeft 

een arduinen vloer en de 

muren werden uitgevoerd 

in een in de massa gekleurd 

glanspleister. Deze techniek 

heet tadelakt. Leuk om te 

weten: in het toilet wordt een 

Marokkaanse keukenschap 

handig benut. En er is ook 

praktisch nagedacht: een 

ventilator gekoppeld aan een 

lichtschakelaar. 

De antieke zeteltjes uit de periode Charles X dragen rijkelijk borduursel en een zoom 

van franjes. De lampetkan op de radiatorkast doet denken aan de tijd van toen.

Indrukwekkend toch, al die curiosa, zoals een plaasteren hand van een 

tekenacademie op de wastafel.

In de grote badkamer van Taps & Baths is het optimaal onthaasten. Het strakke, handmatig geslagen bad is een echte eyecatcher. 
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De markante details  
maken het verschil.

NATUURHUIS

Dit huis heeft iets met water, licht en lucht. Het is hier duidelijk leven in harmonie 

met de natuur. Er heerst openheid in het interieur en dat biedt de bewoners adem-

ruimte. De kruinen van de bomen zorgen met hun immer bewegende bladerdak 

steeds weer voor een andere lichtinval. En het door de voortuin stromende beekje 

trekt leven aan, getuige de kikkers, libellen en af en aan vliegende vogels. In een 

boom zien we een eekhoorn en die ervaart precies wat wij ervaren: dit is hier een 

paradijs op aard…

KNUFFELZACHTE NACHTEN

De belendende slaapkamer oogt rijkelijk door het framboos getinte vloerkleed, de 

gebloemde gordijnen en het bed met geruit hoofdbord. Bij het voeteneind staat 

een footstool. Op tafel vertellen allerlei foto’s een familiekroniek. In de hoge kast 

spelen er zich hele taferelen af met beeldjes: militaire muziekkorpsen op pad, 

dagelijkse activiteiten in een oosters dorp. De buffetlampen en de luchter met plis-

sékappen passen perfect in het plaatje. Een vertrek dat beslist very British voor de 

dag komt, en zo beleef je er elke nacht knuffelzacht. Het is een gedroomd geheel, 

wat trouwens geldt voor heel deze charmewoning. 

De beelden in het bureau herinneren 

aan een reis naar Thailand; in de 

boekenkast ontdekken we een aloud 

reclamebord. 

Een stilleven met bont 

beschilderde keramiek dat 

majolica wordt genoemd, 

een verbastering van het 

Spaanse eiland Mallorca. 

De erker is voorzien van een bank. Je hebt er een idyllisch uitzicht op de met 

hortensia’s getooide voortuin. Prettig om zien hoe de zon verstoppertje speelt met de 

reuzenparasols van beuken. 

In de vitrinekast bewonderen we 

realistische taferelen in miniatuur. 

Reken maar dat dit weelderig 

versierde stoffen hart onder de stolp 

indertijd als symbool gold voor de 

eeuwige liefde tussen twee mensen. 

Een waardevol object met een 

Victoriaans verleden.

Het schilderij boven de prachtige commode 

hing ooit in een kasteel in Hongarije. 
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Het is hier binnen en buiten  
baden in weelde.

info

TAPS & BATHS MERKSEM
Bredabaan 781
2170 Merksem (B)
tel.: 0032(0)3/645.37.39
fax: 0032(0)3/644.63.29
e-mail: info@retrobaden.be
website: www.badwinkel.be

TAPS & BATHS KNOKKE
Dumortierlaan 46, 8300 Knokke (B) 
tel.: 0032(0)50/60.75.17

TAPS & BATHS HASSELT (DEALER)
Diestersteenweg 429, 3510 Hasselt (B)
tel.: 0032(0)11/45.45.76

Kenny & Mason: www.kenny-mason.com
Dauby: www.dauby.be
Arte (behang): www.arte-international.com
Flamant Home Interiors: www.flamant.com
Koramic: www.koramic.com
Wienerberger: www.wienerberger.be
Recticel Insulation: www.recticelinsulation.be
& www.recticelinsulation.nl
Interessant: www.allesoverdebouwschil.be

BOUWSCHIL MAAKT VERSCHIL

Bij zowel nieuwbouw als renovatie nemen specialisten 

steeds vaker het woord ‘bouwschil’ in de mond. De 

bouwschil bestaat uit het gelijkvloers, de buitenmuren 

en het dak. Om energieverlies in te dijken is het van 

cruciaal belang ervoor te zorgen dat de bouwschil 

ononderbroken en luchtdicht is. De producten van 

twee internationale spelers in de bouwsector lenen 

zich daar uitstekend toe: isolatiespecialist Recticel 

Insulation en Wienerberger, fabrikant van keramische 

bouwmaterialen en -oplossingen. Meer info? Surf 

naar de site www.allesoverdebouwschil.be en ontdek 

alle voordelen en mogelijkheden. Zo’n bouwschil 

garandeert je het ideale wooncomfort: constant een 

aangename temperatuur en een bescherming tegen 

weer en wind. Bovendien maken koudebruggen, 

vochtindringing en schimmel geen kans meer. Tip: 

combineer met een degelijk ventilatiesysteem, zo houd 

je de lucht in huis gezond.

Een rij met afgedankte 

watergieters. Hier wonen 

verzamelaars en dat 

maakt hun huis tot een 

bezienswaardigheid waar 

je niet op uitgekeken 

raakt.

De porch wordt 

beschouwd 

als een extra 

woonkamer 

en is dan 

ook aldus 

gemeubileerd 

en aangekleed. 

Zo zijn er de 

tot kussens 

verwerkte 

kelims en 

plaids op de 

ligbedden 

tegen de kou. 

Zelfs in de winter is het 

hier heerlijk toeven, 

beschut en toch in de 

vrije natuur, en des te 

meer als het haardvuur 

knettert. 

Achteraan is er een porch zoals je die vindt in de Far West. 

Charmante Koramic-tegelpannen in roodbruin sieren het dak. Wist je dat dit type ook bestaat in andere kleuren? Zo kun je twee modellen combineren: 

courante kleidakpannen voor de grote vlakken en tegelpannen voor erkers, portieken, dakkapellen en de garage. Ook leuk: tegelpannen als gevelbekleding.


