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Dat een kraan allesbehalve doodgewoon is, bewijst Taps & 

Baths al twintig jaar. Deze specialist in landelijk en nostalgisch 

sanitair maakt het verschil met topkwaliteit van exclusieve 

merken en met vakkundig advies dat van élke realisatie een 

parel maakt. Zoals van dit atypische project waarin kraanwerk 

de prachtige finishing touch vormt.



La
nd

el
ijk

 W
on

en

12 13

De inrichting van deze woning is verre van doorsnee. 
Hier versmelten natuurlijke, nostalgische en exotische 
elementen tot een geheel dat zich niet onder één noe-

mer laat vatten. Het resultaat is verbluffend: een harmonieuze 
en karaktervolle fusie. Dat is enerzijds te danken aan de goede 
smaak van de bewoners, die een neus hebben voor mooie din-
gen én ze rechtstreeks importeren uit landen als Sri Lanka, India 
en Indonesië, en anderzijds aan de geoliede samenwerking met 
Taps & Baths. Die leverde het kraanwerk en sanitair voor de bad-
kamers en toiletten en verleende ook advies.

SUPER-DE-LUXE BADKAMER
De woning heeft drie royale badkamers. Hoewel ze allemaal bij-
zonder mooi zijn, springt de master bathroom er toch bovenuit. 
De ruimte voelt open aan en profiteert van veel lichtinval dankzij 

ramen aan weerszijden. Desondanks heerst er een intieme sfeer 
door het schuine, met teak beklede plafond. Karaktervol hout, 
gebrande blauwe hardsteen en staal domineren, in grillige vor-
men en maatwerkuitvoeringen die getuigen van creatief talent 
en vakmanschap. De porseleinen vloertegels uit Sri Lanka ogen 
luxueus en zelfs een tikkeltje decadent.

MACHTIG MOOI MESSING
Het wastafelmeubel verenigt een minimalistische, haast brute 
vormgeving met warme materialen. De spiegel is er zodanig op 
gemonteerd dat je hem kunt wegklappen. De wastafel in eeu-
wenoud versteend hout uit Indonesië werd op maat gemaakt en 
kreeg een waterresistente behandeling. Taps & Baths leverde kra-
nen van Kenny & Mason in massief messing, op natuurlijke wijze 
verouderd en gepatineerd om te harmoniëren met de kom. Voor 
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de kraan – eigenlijk een keukenkraan – werd een verhoging in 
messing gemaakt om boven de wasbak uit te torenen. 

KLASSE EN COMFORT
Het witte, vrijstaande bad van Kenny & Mason in krasvast en 
vlekvrij composiet steekt opvallend af tegen de natuurtinten. 
Ook de badkranen van hetzelfde merk zijn in verouderd mes-
sing. De douche werd uitgevoerd in waterdichte tadelakt met 
een fijne korrel. De regen- en handdouche bieden het beste van 
twee werelden: een nostalgische look én hedendaags comfort 
met hoogtechnologische thermostaten. Mooi detail: de raampjes 
of claustra’s in de gevelsteen. Op Sri Lanka worden die vaak ge-
plaatst als natuurlijke ventilatie. Hier werden ze aan de binnen-
kant voorzien van driedubbel glas voor klimatologische en ener-
getische redenen. Ze laten op feeërieke wijze het zonlicht door.

EEN HART VOOR METAAL
Ook in de tweede badkamer werd gul omgesprongen met ver-
ouderd messing. Hier werden twee wastafelmeubels tegenover 
elkaar aan de wand geplaatst. Opnieuw robuuste kommen in 
versteend hout op een houten blad dat op stalen poten steunt. 
De muurkranen werden geïntegreerd in een ijzeren plaat. Ook 
in de rest van de woning springt metaal in het oog. De bewoners 
houden van de veelkleurige schakeringen en de variatie tussen 
glanzend, verweerd en geroest. De reflecterende eigenschappen 
vergroten bovendien het ruimtelijke gevoel. 

ORGANISCHE MATERIALEN EN VORMEN
De derde (kinder)badkamer is lang en relatief smal. Deze werd 
uitgerust met kraanwerk in nikkel, zowel voor de waskom als 
voor de douche. Ook hier overheersen teakhout en tadelakt, ma-

16

La
nd

el
ijk

 W
on

en



18 19

La
nd

el
ijk

 W
on

en



La
nd

el
ijk

 W
on

en

20

terialen die prima accorderen met de wand in ter plaatse gegoten 
beton. Het wastafelmeubel kreeg een strak blad dat contrasteert 
met de kasten en lades in ruw hout. De kom is uitgehouwen in 
kwarts dat van nature een unieke tekening heeft. De ledlijnen 
rond de spiegel en aan het plafond onderstrepen de lengte van de 
ruimte en scheppen een ontspannen sfeer.

KLEINSTE KAMERTJE IN DE KIJKER
Het gebeurt niet vaak dat een toilet in de schijnwerpers staat. 
Toch zijn de wc’s van Taps & Baths heuse blikvangers. Eentje 
heeft een uitgesproken landelijke look, met een hoog geplaatst 
reservoir en een trekketting. Vergis je niet, dit ouderwets uit-
ziende toilet biedt evengoed een eco-functie om waterverspilling 
tegen te gaan. De andere wc’s zijn ingebouwde hangmodellen 
waarvan de reservoirs netjes aan het zicht zijn onttrokken. De 
bidetdouches zijn hier (nog) niet zo gebruikelijk, maar in Azië 
en veel zuidelijke streken zijn ze de norm. En dus ook voor de 
bewoners die veel affiniteit hebben met Sri Lanka. 

BETOVERENDE REALISATIE
Het stel heeft van hun habitat een op-en-top persoonlijk en au-
thentiek thuis gemaakt. De fusion-inrichting weerspiegelt hun 
karakter en interesses en zelfs hun professionele bezigheden. 
Want het volledige concept en design zijn van de hand van The 
Mangrove Connection in Hertsberge, de zaak van de huiseige-
naar die ook projectontwikkelaar is op Sri Lanka. Taps & Baths 
bewijst met deze samenwerking hoe ze feilloos inspelen op de 
verzuchtingen van hun klanten, óók als die bijzondere eisen heb-
ben en graag buiten de lijntjes kleuren. =

Met dank aan: TAPS & BATHS
Showroom Merksem: Bredabaan 781, Tel: +32 3 645 37 39
Showroom Knokke: Dumortierlaan 46, Tel: +32 50 60 75 17
info@badwinkel.be, www.badwinkel.be


