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Beursberichten

Trends op BATI BOUW
Van een ultrasnel geïnstalleerd zwembad
tot XL tegels dit kunje allemaal zien
op Batibouw
IEDER ZIJN KEUKEN
In de keukenhal maakt het Oostenrijkse Team 7 voor het eerst zijn opwachting
Het presenteert er o m Black Line een donkergetinte keuken van notenhout uit
duurzaam beheerde bossen zoals alle producten van dit topmerk met zwarte
glazen fronten Hal 11 stand 520 Ook Siematic kiest met o m de modellen Pure
edelstaal en fineer van gerookte eik foto en Urban een eiland van zwart
eikenhout voor een ingetogen look Hal 11 stand 311 Eggo legt dan weer de nadruk
op het contrast tussen wit en zwart en haakt in op de Scandinavische stijl o m door
hout toe te voegen Ook betongrijs en bronstinten die voor een aparte glans zorgen
doen hun intrede Hal 11 stand 405 Het Franse Mobalpa zet een aantal nieuwe
materialen in de schijnwerpers en kiest voor het werkblad laminaat in twee versies
Fenix fluweelzacht mat uitzicht en Futura afwerking in de kern van de stof
gegraveerd Hal 11 stand 411

PUUR ZWEMPLEZIER
Het Belgische LPW Ceramic Pools stelt Family 9 voor een monoblokzwembad van 9 m
lang 4 m breed en 1 5 m diep Het is over de volledige breedte voorzien van zitruimte
van 20 cm diep en een multifunctionele hoektrap met 5 treden waarvan de derde een
soort van strandje vormt Het bad kan in 8 dagen geïnstalleerd worden is uitgerust met
een rolluik en bestaat in twee versies Pleasure Line met honingraatisolatie van 15 mm
dik twee ingebouwde ledspots en automatische bediening voor de filtratie en Comfort
Line isolatie van 28 mm dik vier ledspots en elektrische bediening met touchscreen
voor de filtering Hal 1 stand 311

DOMOTICA IN VOLLE EVOLUTIE
Nieuwbouwwoningen lenen zich perfect tot het installeren van domotica maar ook
bestaande huizen en appartementen kunnen in een handomdraai slim worden
gemaakt De grote uitdaging op dat vlak bestaat erin de diverse systemen voor
verlichting verwarming zonnewerking beveiliging of ventilatie te laten
samenwerken Benieuwd hoever men daarmee staat en wat domotica jouw woning
zoal te bieden heeft Loop dan zeker eens langs bij Van Marcke dat merken als Nest
foto Netatmo en Honeywell vertegenwoordigt Hal 7 stand 309

NATUUR IN DE BADKAMER
Natuurlijke materialen zijn weer helemaal terug en dat is ook zo in de badkamer
Zo pakt specialist Facq uit met Edition Lignatur van Keuko een gamma van
houten meubelen lichte eik notelaar of Venetiaanse eik die met verschillende
badkamerstijlen kunnen worden gecombineerd Ze voelen heerlijk aan zorgen
met hun gevlamde tekening voor visuele rust en dragen bij tot een gevoel van
welbehagen en comfort bij de bewoners De collectie is uitgerust met speciale
verlichting die verwerkt zit in de spiegel en met aanraaktoetsen kan worden
aangepast aan het moment van de dag en zelfs het humeur van de gebruiker
Hal 7 stand 211
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HANDIGE INGREPEN IN DE KEUKEN
Hansgrohe AXOR lanceert een reeks spoelbakken van roestvrij staal uitgerust met een
bedieningsknop voor de bijbehorende kraan Er zijn twee versies van deze innovatie ofwel
kun je de kraan enkel nog bedienen met een in de rand van de spoelbak ingewerkte knop
ofwel heb je zowel aan de kraan als aan de binnenkant van de spoelbak een
bedieningsknop Die laatste is heel handig als je de handen vol hebt want dan kun je met

je elleboog tegen de knop in de spoelbak drukken Hal 7 stand 311 Voor wie niet weet hoe
je een biefstuk saignant bakt lanceert Whirlpool de W Collection foto inductieplaten
met een kookassistent of Assisted Display Hal 11 stand 100 Siemens lanceert een nieuwe
inductiekookplaat met volledig geïntegreerd afzuigsysteem ideaal voor de open keuken
Hal 11 stand 209 Ook Miele volgt met zijn TwolnOne systeem waarbij de afzuigkamp

geïntegreerd is in het inductiekookoppervlak de trend van onzichtbare oplossingen Hal 11
stand 113 Bij Bosch daarentegen is de nieuwste wanddampkap Flat Design Serie 8 met
Home Connect een echte eyecatcher Hal 11 stand 11 209

RAAMOPLOSSINGEN VOOR HET PLATTE DAK
Velux pak uit met een nieuw raam voor platte daken Omdat platte daken steeds meer
voorkomen bij verbouwingen en nieuwbouw bedacht het een variant met een gebogen
oppervlak Dat zorgt ervoor dat het regenwater met vuildeeltjes direct naar het dakvlak
stroomt zodat het licht vrij spel blijft hebben en het glas niet snel vuil wordt Het raam
bestaat uit drie glaslagen een combinatie van dubbele beglazing en een krasvrij
beschermglas voor een goede thermische en akoestische isolatie Verkrijgbaar in een vaste
versie en een die je elektrisch kunt openen Hal 4 stand 119

SLIMME THERMOSTAAT
ledereen droomt van een lagere energiefactuur maar hoe begin je daaraan Het antwoord
van Engie Electrabel heet boxx een thermostaat die in realtime laat zien hoeveel
elektriciteit en gasje verbruikt en wat dat in euro s betekent En boxx kan nog veel meer
zoals energieverslindende toestellen identificeren en beheren met behulp van een slimme
stekker of op basis van de isolatie en grootte van je huis berekenen wanneer de verwarming
moet worden opgestart Met de Solar kit van boxx volg je dan weer op hoeveel elektriciteit
je zonnepanelen produceren en hoeveel je verbruikt Hal 12 stand 307

NIEUWIGHEDEN VOOR VLOER OF WAND
Nagenoeg naadloze vloeren of badkamers foto van vloer tot plafond in hetzelfde
materiaal de XL trend heeft duidelijk zijn weg gevonden naar de keramische tegels met
formaten van meer dan 1 bij 3 m en in een perfecte imitatie van marmer natuursteen beton
of gietvloeren Bij Superlarge vind je hiervan toonaangevende producenten zoals Ariostea
ULTRA Florim MAGNUM en Levantina TECHLAM Hal 6 stand 6111 Beal speelt met zijn
minerale coating Bealstone in op de granito trend Hal 6 stand 313 COREtec is een
volledig nieuwe harde vloerbedekking van gerecycleerd hout bamboe kalksteen en vinyl
en dus een perfect alternatief voor laminaat Hal 6 stand 6307

Batibouw wil meer zijn dan alleen een beurs waarbij bezoekers en exposanten elkaar
treffen op de verschillende stands voor bouw en renovatie Er zijn ook een aantal
events die mikken op een extra beleving De Tuinkamer in Paleis 1 is een buitenkamer
waar men kan ervaren wat het buitenleven en de buitenruimte allemaal te bieden

hebben Tijdens een groene wandeling kun je spreken met tuinarchitecten en
aannemers over de mogelijkheden voor inrichting en afwerking van je tuin Dit jaar
ligt de focus op de kindvriendelijke tuin met een boomhut of zandbak de stadstuin
met alternatieven voor de beperkte buitenruimte en op culinair plezier in de tuin
Natuurlijk vind je hier ook het nieuwste tuinmeubilair Een zelfde principe vind je terug
in de Light Avenue in de Patio een wandelpad waarlangs geëxperimenteerd is met
de verlichtingsmogelijkheden van 20 van de meest gekende verlichtingsproducenten
zoals Modular Kreon Deltalight Flos en Philips
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