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NERO
badk ameraccessoi res

Welkom in onze winkel! 

Wij zijn Bath&Living, een speciaalzaak voor de inrichting van je badkamer, toilet, 

slaapkamer en living. Wij zijn trots dat we één van de grootste verkooppunten zijn 

in Nederland en België van Aquanova, Vandyck, Zack, Blomus en S&P. 

In onze winkel willen we je inspireren! Er kan uitgebreid gekeken en gecombineerd 

worden. Je ziet bij ons de complete collecties in de winkel. En het leuke is… alles is 

op voorraad! Je kunt thuis dus meteen aan de slag en hebt dezelfde dag nog jouw 

badkamer, toilet of slaapkamer voorzien van een mooie, nieuwe look.

Ook de woon- en keukencollecties van Zack, Blomus en S&P zijn onderdeel van ons 

assortiment. Leuk voor jezelf, of om cadeau te geven.

Uiteraard wordt ons aanbod niet alleen in de winkel gepresenteerd. Ook hebben wij 

een complete en overzichtelijke online store: www.bath-living.com.

     

     

          We wensen je veel winkelplezier!

          Joeri Gielen

          Vivi Salmans
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OSMAN
wasmanden

AXEL
badmat 5

MIX & MATCH
De roodbruine kleur ‘Umber’ geeft een warme uitstraling aan 

badkamers in basiskleuren zoals lichtgrijs, wit en zwart. Combineer 

met de kleuren Birch, Camel en Nougat voor een speels effect.

UGO
badk ameraccessoi res



We love colors!
Durf jij het aan? De kleuren Cedar en 

Moss brengen elk interieur tot leven!

Een pittige, frisse combi van 2 prachtige 

kleuren.

Wist je dat Aquanova steeds meer

artikelen introduceert die gemaakt

worden met hart voor de natuur? 

Zo is het Oslo badtextiel GOTS 

gecertificeerd. Dat staat garant

voor duurzaamheid en kwaliteit!

6 7



8 9

De Paris vloeibare zepen zijn
gemaakt met verzorgende oliën
en glycerine voor een heerlijk 
zachte huid. 

Geschikt voor handen en lichaam
en verkrijgbaar in verschillende 
geuren.

Vloeibare zeep, 500 ml € 16,95
Navulling zeep, 1000 ml € 24,95

Met de Paris geurstenen laat jij de
badkamer, slaapkamer of het toilet 
heerlijk ruiken. Leg de stenen in een 
mooie schaal en laat de geur door 
de ruimte verspreiden.

Verkrijgbaar in verschillende geuren. 

Geurstenen incl. navulling € 49,95 
Navulling € 14,95 
Hammam schaal € 49,90MINK

handdoek ladder

MINK
k ruk

MOON
badk ameraccessoi res ,
in  3  k leuren

Ver wen
jezelf !
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LONDON
badtex t ie l

In 20 kleuren

11

Natuurl i jke balans
Ontdek de prachtige kleurencombinatie

Absynth, Hemp en Taiga! Deze groene tinten brengen
warmte, rust en sfeer in je interieur.

Combineer met hout voor een natuurlijke look.
Juist op zoek naar een stoerdere look?

Combineer dan met zwart. 

JADA
wasmand

FIGO
accessoi res

KEMEN badmat
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LONDON badjas ,
in 4 kleuren
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LONDON
badjas

LONDON badjas, in 4 kleuren
Een lekker zachte en comfortabele badjas, volledig gemaakt van
Egyptisch katoen. Deze badjas heeft een regular fit pasvorm.  

VIGGO badjas, in 3 kleuren
Een heerlijk dunne badjas, gemaakt van organisch katoen met een
wafelpatroon. Deze badjas heeft een slim fit pasvorm. 

EINAR badjas, in 3 kleuren
Deze zachte, warme badjas is heerlijk om in weg te kruipen op de bank! 
De badjas heeft een bamboe binnenzijde en een regular fit pasvorm. 
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RENA
wasmanden

en opb ergmanden 
in 9 kleuren

Deze handige opbergers zijn overal
in huis te gebruiken. 

Heb je kleine spullen in de badkamer, 
woonkamer, garderobe of slaapkamer? 

Met deze manden kun je alles
makkelijk organiseren!

LUBIN
wasmand en

opb ergmanden 
in 4 kleuren

zwart grijs beige sage green



PIL AR ser vies

Mix&Match servies in een strak design.

Alle items zijn verkrijgbaar in

4 trendy kleuren en kunnen mooi

met elkaar gecombineerd worden.

Moonbeam Mirage Grey Agave Green Pewter
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Het RO servies is verkrijgbaar in 3 prachtige kleuren.

Mooi te combineren met het FUUM glaswerk voor een stijlvol gedekte tafel.

RO ser vies
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SABLO ser vies

Glad  en ruw; het nieuwe SABLO servies van Blomus 

maakt handig gebruik van deze tegenstelling. 

Het is gemaakt van stoneware met een unieke mix 

van gekleurde klei, kwarts, mineralen en oxiden. 

De licht gespikkelde look past perfect bij

grijs-, blauw- en beigetinten. Met een gladde, 

geglazuurde binnenzijde en een lichtruwe buiten-

zijde creëer je een ambachtelijke sfeer op tafel. 

Vaatwasbestendig en geschikt voor de magnetron.
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SABLO Cloud

SABLO Stone

SABLO Savannah



St yle  je  huis!
Windlichten, magneetborden,

krukken en lampen...

Het is slechts een greep uit het

uitgebreide assortiment van

Blomus. Een frisse stijl, zachte

basiskleuren en hoogwaardige

materialen. Ontdek en combineer

meerdere items!
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ANI-LED
v loer lamp

KOREO
magneetborden

ELI
bank 21

LITO
windl ichten

Wit

Nomad

Mourning Dove

Steel Grey

Zwart HOOP
LED -tafe l lamp



FER A
meubilair

De Fera serie bestaat uit stalen 

meubelen met een matte poeder-

coating. Praktische tafels met een 

stoere, industriële look.

Verkrijgbaar in 5 kleuren:

Wit

Nomad

Mourning Dove

Steel Grey

Zwart
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FER A
bi jzetta fe l

FER A
consoletafe l

23

Sierkussens
& p la ids
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FR AGA
geurk aarsen en geurstokjes

De Fraga geurkaarsen van Blomus ruiken niet alleen heerlijk,

ze zijn ook heel mooi! De soja wax geurkaarsen zijn gegoten

in betonnen houders met trendy kleuren. 

Soja wax heeft een lange brandtijd, bevat geen

schadelijke stoffen en geeft minder rook af. 

Ook leuk om cadeau te geven!           
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Smal l
€  14 ,95

Medium
€ 24 ,95 

Large
€ 34 ,95 

Geurstok jes
€  36 ,95 

Navul l ing
€ 17 ,95 
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MODO
badk ameraccessoires

Strak ,  min imal i s t i sch en modern . 
De Modo accessoi res  van B lomus

geven je  inter ieur  net  even wat  ex t ra’s !
De ser ie  bestaat  u i t  i tems voor  bad-

k amer  en to i let ,  gemaakt  van t i tan ium 
gecoat  s taa l .  Mooi  te  combineren

met  nature l  t inten of  ju is t  met
een leuk e accentk leur.

Verk r i jgbaar  in  wit ,  z war t
en dr ie  gr i j s t inten .
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C ARO
badtex t ie l

RIVA
badtex t ie l



SONO
badk ameraccessoires

Een uitgebreide serie badkameraccessoires 

met een elegant, minimalistisch design.

Mooi te combineren met het badtextiel

van Blomus, zodat de hele ruimte in dezelfde 

kleur kan worden gestyled.  
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Verk ri jgbaar  in  8  k leuren
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Magnet

Satellite

wit

Moonbeam

Micro Chip

Zwart

Misty Rose

Tan
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Home  badtex t ie l

Mooie,  ter r y  geweven
handdoek en van 100% k atoen 

met  een brede a fwerk rand. 
Verk r i jgbaar  in  Uni ,  Moul iné en 

Pet i t  L igne.  Tevens  z i jn  er 
b i jpassende

bad-  en to i letmatten .

N ieuwe k leur : 
Pear l  B lue.

R anger  badtex t ie l

Een u i tgebre ide ser ie  handdoek en en
badlak ens  d ie  a l  ja ren tot  de s tandaard
col lec t ie  van Vandyck  behoor t .  Verk r i jgbaar 
in  Uni ,  Vancouver,  Ontar io  en Boston. 

Badmat  Houston
Pear l  B lue

K leur :  Pral iné

Home Moul iné 
Pear l  B lue

Home Pet i t  L igne
Pear l  B lue

Home Uni
Pear l  B lue
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Pla id
Home 89

Dek bedover t rek
N ight  Blo om

Dek b ed-
over trek ken
in elke st i j l
Of je nu houdt van satijn, katoen of linnen,

Vandyck heeft een uitgebreide collectie bedtextiel 

gemaakt van de beste materialen! Met prachtige 

prints, trendy kleuren en zachte uni overtreksets.
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Dek bedover t rek
Sundays

Dek bedover t rek
Purit y79

Kussens loop
Pure64

Plaid
Pure64

Pla id
Home89

Dek bedover t rek
Pure65
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Dek bedover t rek
Branches
K leur  Hazel

Wafe ldek en Pique

160x250 cm € 69,95
  270x250 cm € 119,95

    40x55 cm € 24,95

180x260 cm

260x260 cm 

4 0x55 cm

60x70 cm

€ 139,95
€ 189,95
€ 29,95
€ 39,95

Bedspre i  Pure10

Dek b edover trek
Washed Cotton

100% k atoen,  in  d iverse  k leuren

1-p erso ons 140x220 cm

van €  79 ,95  voor  € 59,95

2-p erso ons 200x220 cm

van €  149 ,95  voor  € 109,95

Lits  jumeaux  240x220 cm

van €  159 ,95  voor  € 119,95
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FLOR A  Badjas
in  Fudge

Per fec t  match!
Vandyck heeft al jaren een grote collectie badjassen voor

dames en heren. Ontdek de nieuwste badjassen met prints. 

Daar word je niet alleen heel vrolijk van, je kunt ze ook nog eens

perfect afstemmen met een bijpassend dekbedovertrek. 
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Home96  Dek bedover t rek  &  Emma  Badjas
in  Oceanview en Fudge

Sleepy  Dek bedover t rek  &  Abb ey  Badjas
in  Sage Green en Sand
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Pla id/kussens loop
Home95

Dek bedover t rek
D reaming

Pla id
Pure64

Dek bedover t rek
M orning Star

Dek bedover t rek
Bright  N ight

K leur  Mult i

3539

Dek bedover t rek
Flowerb omb

Cream Tan

Dek bedover t rek
Flowerb omb

Oceanview

Dek bedover t rek
Pure07

Pla id
Pure64
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B o v e n :
Dek bedover t rek

Half  Cir le
 

B e n e d e n  l i n k s :
Dek bedover t rek

M agic al
& 

Piqué wafeldek en

B e n e d e n  r e c h t s :
Dek bedover t rek

Washed Cotton
& 

Badjas  Chic ago
van €  99 ,95

voor  € 79,95
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Dek bedover t rek
G o o d M orning

Pla id  /  Kussens loop
Pure10

Pla id
Home95

Dek bedover t rek
Eyec atcher

Dek bedover t rek
M orning Star
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CHIC AGO
badjas

TAYLOR
badjas

TAYLOR
badjas
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Heerlijk warme badjassen
 ...om lekker in weg te kruipen op de bank

Luchtige en dunne badjassen
 ...ook geschikt voor de sauna

Badjassen met capuchon
 ...lekker warm en heerlijk zacht!

Beaumont

Evelyn

Rio

Chicago

Lola

CardiffDuchess

Prestige

Grace

Taylor

Toledo



C ARVO
badk ameraccessoires

Strak en tijdloos in mat RVS, 

en gepoedercoat zwart of wit. 

De CARVO accessoires zijn 

geschikt voor bevestiging 

met schroeven of lijm.
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         Verkrijgbaar in 3 kleuren:

 mat RVS          zwart              wit

45



LINEA
badk ameraccessoires

Stoer, robuust en strak

in mat of glans RVS en in zwart.

De LINEA accessoires zijn geschikt

voor bevestiging 

met schroeven of lijm.

46 47

         Verkrijgbaar in 3 kleuren:

 mat RVS      glans RVS         zwart



ATORE
badk ameraccessoires

Een uitgebreide serie met

ronde vormen, in mat of glans RVS. 

De ATORE accessoires zijn

geschikt voor bevestiging 

met schroeven of lijm.
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         Verkrijgbaar in 2 kleuren:

             mat RVS      glans RVS
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STUDIO URBAN
Ontdek de nieuwe kleuren van het 

S&P servies Studio Urban. 

De zachte kleuren in combinatie met de

donkere accenten geven mooie 

contrasten en een speels effect.
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Verkrijgbare kleuren

 Concrete   Emerald   Ebony 51

ARTISAN

Verkrijgbaar in groen, blauw en bruin



TERNO
Verk r i jgbaar  in  4  k leuren

R VS mat Zwar tR VS g lans Goud

52

RELIC

53

MIELO
Verk r i jgbaar

in  4  k leuren

 z war t

 wi t

 sapphi re 

 lagoon
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Rode wijnglas 
Set/6 stuks € 44,95

Champagneglas 
Set/6 stuks € 39,95

Witte wijnglas 
Set/6 stuks € 39,95

Port/likeurglas 
Set/6 stuks € 34,95

Longdrinkglas 
Set/6 stuks € 29,95

Gin & Tonicglas 
Set/4 stuks € 25,95

Proseccoglas 
Set/6 stuks € 35,95

Drinkglas 
Set/6 stuks € 28,95

CUVEE
Voor elke gelegenheid een mooi glas?

De Cuvee serie van Salt&Pepper
bestaat uit een breed assortiment

hoogwaardig glaswerk. 

De glazen zijn uit één stuk geblazen,
hebben een elegant uiterlijk en

zijn verpakt in een mooie
cadeauverpakking.

Green Beige Dark  B lue

CIRRO
servies

Een porseleinen servies met
organische, ronde vormen en kleuren

die helemaal passen bij de
huidige woontrends. 

Het reactieve glazuur geeft elk item 
een unieke uitstraling waardoor je

eindeloos kunt combineren.



Kerkstraat 78  |  6031 CJ Nederweert  |  Telefoon +31 (0)495 625991

www.bath-living.com

Pla id
Home95

Dek bedover t rek
L andsc ap e


