
2 stijlen
Bubbelen en bijkomen 
in een bad op pootjes, 
dát kan in onze eigen Ariadne 
at Home-badkamer, die we 
maakten in samenwerking met 
sanitairspecialist Bad in Beeld. 
En het leuke is: deze badkamer 
past bij elke stijl. Of je nu houdt 
van een zomerse mediterrane 
sfeer of gek bent op een rustiek 
landelijke look. Sla maar om!

Stijl 1
Zomers

mediterraan

Stijl 2
Rustiek
landelijk

1 badkamer,
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Badkamer



Met een stapeltje 
zonnige hamamdoeken 

(Ottomania) breng je 
kleur in de badkamer.

En ze zijn heerlijk zacht 
om je mee af te drogen.

Styling-nisje
Een nis is een fijn stylinghoekje, 

waar mooie accessoires 
een podium krijgen: een oude 

spiegel bijvoorbeeld of 
zeepblokken die een heerlijke 

geur verspreiden. De tegels 
met een subtiel kantreliëf in 

visgraatpatroon vestigen extra 
de aandacht op de nis en maken 
er een klein altaar van. Een lust 

voor het oog, helemaal 
in combinatie met de liggende 

Italiaanse wandtegels.

Met natuurlijke materialen als zeegras 
en rotan, warme zandtinten en een 
vleugje groen krijgt de badkamer een 
frisse, bohemian uitstraling. Een soort 
Ibiza-badkamer, maar dan gewoon thuis!

Stijl 1: zomers mediterraan

vol kastanje
Flexa 

pale plaster
Histor one

greek blue
annie sloan

Voor zo’n zomerse, mediterrane sfeer style je de badkamer met accessoires van bamboe, rotan en zeegras. Pure en tijdloze materialen, 
waarmee je een warme, natuurlijke look creëert en van de badkamer een rustpunt in huis maakt. Een mooi palmblad in een 

glazen fles zorgt voor een botanisch tintje. En met een beetje fantasie hoor je de zee ruisen als jij straks lekker ondergedompeld ligt!

In deze badkamer is aan alles gedacht: van lichtschakelaars en stopcontacten van porselein, een rustieke vloer-
tegel met houtlook tot een stalen ledenradiator (728x1000 mm) in de kleur ‘vintage lak’. Dankzij een nieuwe 
spoeltechniek heeft het hangende toilet geen spoelrand meer. Dat maakt je toilet hygiënischer en schoonmaken 
gaat een stuk sneller. Door het softclose-systeem valt de toiletzitting niet met een klap dicht. De moderne druk-
plaat heeft toetsen voor waterbesparend spoelen en is voorzien van een inworpschacht voor reinigingstabletten. 

Bad in Beeld is jouw sanitairspecialist met meer dan 45 winkels in Nederland. 
Bij Bad in Beeld kun je terecht voor alles op het gebied van sanitair en tegels. 
Of het nu gaat om een compleet nieuwe badkamer, een douchewand of een 
toiletrenovatie. Kleine ruimte? Schuin dak? Allemaal geen probleem. Je kunt 
een ontwerp laten maken voor jouw ideale situatie. En je kunt ervoor kiezen om 
de installatie zelf te doen, maar Bad in Beeld neemt dit ook graag uit handen.
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Vind je het allemaal iets 
te sober? Geef het bad 
dan een kleurtje. Ook 
de leeuwenpootjes 
kun je een lik verf geven. 
Voorzie ze dan wel eerst 
van een primer.

Perfecte plank
Je kunt er eentje kopen of zelf 

op maat zagen: een mooi 
doorleefde plank die je op 

het bad legt. Het stoere hout 
vormt een mooi contrast met 
het romantische bad en biedt 
plek aan een kaars, schaaltje 
met scrubzout, flesje badolie 
en zelfs een glas wijn. Als dat 

niet ultiem relaxen is!

old violet
annie sloan

louis blue
annie sloan

black pearl
amazona

Keurig bij elkaar
Een mand op de grond voor hamamdoeken, eentje op de wastafel met gastendoekjes en een voor wc-rollen 

bij het toilet… Van draadmanden heb je nooit genoeg. Ze zijn niet alleen praktisch, maar ook een plaatje om te zien. 
Zo oogt de badkamer stoer en netjes tegelijk.

Het badkamermeubel heeft een houten onderkast in de kleur ‘antiek wit’ (1380x810x440 mm) en een  
zwart granieten wastafel (1400x450x100 mm). De deurtjes zijn afgewerkt met zwarte T-greepjes en dankzij 
het softclose-systeem sluiten ze altijd muisstil. De grote douchekop past perfect in de romantische stijl van de 
badkamer. Geen tijd voor een uitgebreide douchesessie? De handdouche is ideaal om even snel af te spoelen.

En zo kan het ook! Met kleurenpalet van wit, grijstinten en een 
toefje zwart krijgt de badkamer iets stoers. Voeg wat houten 
accessoires met een ruw en verweerd uiterlijk toe aan je  
spa at home, en er ontstaat vanzelf een warme, landelijke sfeer.

Stijl 2: rustiek landelijk

Kijk voor meer info en een winkel bij jou in de
buurt op badinbeeld.nl en ariadneathomeshop.nl.

De complete badkamer koop je al voor € 7995,-.*

*Prijs is exclusief wand- en vloertegels, plafond, installatie en accessoires.
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Shoppingadressen

Badmat € 79,-, kruk € 59,95, schaaltje € 15,95, woonketting € 69,95, 
wasrek € 79,- (L’Etoile Conceptstore) • hamamdoeken € 19,95 per 
stuk, zeepjes € 2,95 per stuk (Ottomania) • box met deksel € 24,95 
(Nijhof) • nagelborstel € 2,50 (Dille & Kamille), spiegel € 85,-, sodafles 
€ 7,50 (De Weldaad) • zeeppompje € 14,95, glas € 1,95, opbergzakje 
€ 9,95, zeezout € 17,95, borstel € 9,95, douchegel vanaf € 12,95 
(Nijhof) • bruin potje met crème € 18,-, zeep € 9,- (Six and Sons) • 
stenen opbergdoosje € 9,99, wasmand € 29,99, geurkaars € 9,99  
(H&M Home) • hanglamp € 185,- (vtwonen.nl) • gewei vanaf € 220,- 
(geweldiggewei.nl) • overig (privébezit).

Kruk € 92,50, plank € 35,- (vergelijkbare plank verkrijgbaar bij Bad in 
Beeld), douchegels vanaf € 12,95, toilettasje met producten € 34,90, 
hanglamp € 49,-, houten kom € 9,95, glas met bloemen € 1,95, 
zeeppomp € 12,95, houten schaaltje € 1,95, kruk € 92,50 (Nijhof) • 
hamamdoeken vanaf € 19,95 (Ottomania) • mandje op kruk € 7,95, 
grote mand € 39,90, lepel € 12,90, badmat € 69,-, box met deksel  
€ 44,-, draadstalen mandje € 7,95 (L’Etoile Conceptstore) • poster met 
print uit het archief van het Rijksmuseum vanaf € 9,95 (Mo-Ca) • 
ronde spiegel € 35,- (&Klevering) • tandenborstelbeker € 7,99 (H&M 
Home) • schaaltje met watjes € 16,- (Six and Sons) • overig (privébezit).

Stijl 1: zomers mediterraan Stijl 2: rustiek landelijk

WIN het boek Annie Sloan verft werkelijk alles!

Muren en meubels verven konden we al, maar Annie Sloan 
gaat nog een stapje verder. In het boek Annie Sloan verft 
werkelijk alles! toont het bekende verfmerk dat je ook 
gordijnen, kussens en zelfs vloeren kunt verven met  
Chalk Paint. Met de talloze tips, 40 praktische DIY-projecten 
en stap-voor-staptechnieken kun je je interieur een volledige 
make-over geven. Met andere woorden: een boek dat zeker 
niet mag ontbreken in je collectie!

Zo doe je mee
Surf naar onze Facebook-pagina facebook.com/ariadneathome en laat ons 
weten welk item jij onder handen neemt na het lezen van dit boek.

Wij trekken 20 winnaars. Iedere winnaar heeft recht op een boek Annie 
Sloan verft werkelijk alles!. De wedstrijd loopt van 14 mei tot 14 juni 2017.

anniesloan.com

We geven 
maar liefst

20 
exemplaren

weg
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Wedstrijd


