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MUNDO
badk ameraccessoi res

LONDON
handdoek

MAURO
badmat

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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NERO
badk ameraccessoi res
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NATUR AL LOOK
Houd jij van rust? Breng naturel tinten

in huis! De kleuren Salt, Truffle en Ash

geven je interieur een ontspannen uiterlijk. 

Combineer met natuurlijke materialen

zoals hout voor een fijne sfeer. 

Salt Truffle Ash

MAKS badmat



Zwar t,  c innamon 
& ginger 

De Musa badmat is een heerlijk zachte, 
hoogpolige mat voor op de badkamer, 
slaapkamer of het toilet. Zacht, sneldro-
gend en met antislip aan de onderzijde. 
Ook verkrijgbaar in een ronde variant. 

De Cino was- en opbergmanden zijn 
gemaakt van rotan, al jarenlang een
favoriet bij de interieurliefhebbers. 
Creëer een warme en sfeervolle
uitstraling in je badkamer, woonkamer 
of slaapkamer. Combineer de wasmand 
en opbergmand samen voor een
speels effect! 
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PORTO 
accessoi res

OSLO
badtex t ie l
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AMY
wasmand

HAMMAM
badk ameraccessoi res

LONDON
badtex t ie l T h y m e

Fo r e s t
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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 met deksel € 49,90

Ver wen
jezelf !
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LONDON
badtex t ie l

In 22 kleuren

JADA
wasmand

KEMEN badmat
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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. 

FIGO
accessoi res
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MARIN
badjas

 in de kleuren Salt en Truffle

Een heerlijk dunne badjas
van 100% organisch katoen

in mousseline kwaliteit.
 Deze stof voelt luchtig,

soepel en zacht aan. 

LONDON badjas ,
in 4 kleuren
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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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LUBIN
wasmand en

opb ergmanden 
in 4 kleuren

zwart grijs beige sage green
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RENA
wasmanden

en opb ergmanden 
in 8 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!



De nieuwe Blomus collectie

is uitgebreid met prachtige meubels, 

stoelen en banken gemaakt van 

hoogwaardige materialen. 

Verkrijgbaar als complete items en als

 individuele modules, waarmee je zelf

een bank of lounge kunt samenstellen. 

Ontdek en combineer alle items! 

16
GOBA
sa lontafe l

LUA
t weez i tsbank

AVIO
bi jzetta fe l t je 17

TASI
modula i re  bank

KUON
meubelser ie ,  verk r i jgbaar 
in  een hock er,  fauteui l , 
draa ibare  fauteui l  en
t weez i tsbank .  
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FER A
meubilair

De Fera serie bestaat uit stalen meubelen met een matte 

poedercoating. Praktische tafels met een stoere, industriële look. 

Verkrijgbaar in 5 kleuren.

Wit Nomad Mourning
Dove

Steel
Grey

Zwart

19

LITO
windlichten

Wit

Nomad

Mourning
Dove

Steel
Grey

Zwart

Champagne

Burned
Metal

Sierkussens & Plaids

STAGE
l amp

DOUBLE
pla id ELI

k ruk

Bouclé

Cheni l le
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GROW
outdo orcollec tie

Ontdek de eindeloze mogelijkheden van de GROW outdoor meubelen!

Je kunt elke module als een aparte lounge gebruiken, maar het is ook

mogelijk om de modules aan elkaar te koppelen. Kies je favoriete 

opstelling en creëer eenvoudig een loungebank naar keuze!
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SPIRIT
l amp

FAROL
ta fe l lamp

ANI
v loer lamp



Verkrijgbaar in 5 kleuren:

STAY
outdo orcollec tie

Heerlijk ontspannen met deze stijlvolle 

outdoor meubelen! Het hoogwaardige, 

waterdichte textiel is onderhoudsvrien-

delijk en UV-bestendig. De vulling, 

gemaakt van milieuvriendelijke poly-

styreen bolletjes, behoudt het volume

en de vorm. Dankzij de lichtgewicht

materialen kunnen alle meubelen 

gemakkelijk gecombineerd en verplaatst 

worden op het terras of in de tuin.
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BELO glaswerk

PIL AR ser vies 25

SABLO Cloud

SABLO Stone

SABLO Savannah

SABLO ser vies

Glad  en ruw; het 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. 

Creëer een ambachtelijke sfeer op tafel.  

Vaatwasbestendig en geschikt voor de magnetron.
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MODO
opbergmand

RIVA
badtex t ie l

C ARO
badtex t ie l

TEL A
opbergmandjes

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  badk 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.
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Wit Micro Chip

Zwart

Satellite

Brass

Magnet

Burned Metal



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

29

Magnet

Satellite

wit

Moonbeam

Micro Chip

Zwart

Misty Rose

Tan
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R anger  badtex t ie l

Een u i tgebre ide ser ie 
handdoek en en badlak ens

die  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. 

K leur :
D ust y Blue

31

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.

Badmat  Houston
Pear l  B lue

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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Dek bedover t rek
D rops Viola

Dek bedover t rek
Coastl ine

Wafeldek en
Pique

Cream Tan

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
Coastl ine

Wafeldek ens
Pique
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Dek bedover t rek
Flower G arden

K leur  Cream Tan

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  uni  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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Dek bedover t rek
Full  Blo om

Washed Cotton
Cream Tan

Washed Cotton
Sunl ight
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RIVIER A
Beach towel

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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Florals  Dek bedover t rek  &  Amb er  Badjas
in  Apr icot  B lush en Smok e Green

Pure 69  Dek bedover t rek ,  M ar y  Badjas  &  Lola Badjas
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Spre i
Pure 68

Dek bedover t rek
I mpression

Dek bedover t rek
Comfor t  G reens

Dek bedover t rek
G radient

K leur  Pear l  B lue

3539

Dek bedover t rek
Palm Springs

Dek bed-
over t rek

M eaningfull
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Dek bedover t rek
Wild Animal

KIDS
Col lec t ion
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Dek bedover t rek
Mystique -  s u n l i g h t

Dek bedover t rek
Pure 07  -  c r e a m  t a n 

Spre i
Pure 68 -  a p r i c o t 
b l u s h

Spre i
Pure 68 -  i n  6  k l e u r e n

Dek bedover t rek
Happy -  l a t t e

Dek bedover t rek
Frizzle  -  l a t t e

Spre i
Pure 68 -  l i n e n
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BIARRITZ
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 Vogue

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
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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
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RELIC

TERNO
Verk r i jgbaar  in  4  k leuren

R VS mat Zwar tR VS g lans Goud
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MIELO
Verk r i jgbaar

in  4  k leuren

 z war t

 wi t

 sapphi re 

 lagoon



54

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.
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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

Sprei  Pure 68
Sunl ight

Pure 67
Mult i

Spre i
Pure 64

Cream Tan

Pure 24
Smok e Green


