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Met een douche van Kinemagic kunt u weer heerlijk 

veilig en comfortabel douchen. Onze lokale partner 

plaatst uw douche binnen 1 dag zonder grote 

verbouwing. Uw oude bad of douche wordt voor u 

afgevoerd, dus u heeft nergens omkijken naar. 

Wat maakt de douchesystemen van Kinemagic  

zo uniek? We hebben de belangrijkste eigenschappen 

voor u overzichtelijk gemaakt:

Extra lage douchebak met 
antislip coating voor een 
optimale toegankelijkheid

Diverse veiligheidsaccessoires
voor meer gebruikerscomfort:  
o.a. wandbeugels en zitje

Montage zonder siliconenkit dus  
geen last van loskomende, vergelende 
voegen of schimmelvorming

Geheel uitgevoerd in  
veiligheidsglas met  
antikalk beschermlaag

Veilig en toegankelijk douchen,  
binnen 1 dag geregeld!

Door slim gebruik  
van materialen kunt  
u dezelfde avond  
nog douchen!

Over kinemagic
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We hebben 3 series 

voor u, afhankelijk 

van uw behoeften, 

inrichtingswensen 

en budget: Design, 

Serenite en  

Serenite Plus.

Een totaal-
oplossing  
voor elke 
badkamer  
en elk  
budget
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stap 1 stap 2 stap 3 stap 4

Voorbereiding

Onze lokale partner sluit het water  

af en bereidt uw badkamer goed voor, 

zodat er tijdens de demontage niks  

kan beschadigen.

Verwijderen oude bad/douche

Uw oude bad of douche wordt 

weggehaald en netjes afgevoerd. 

Vervolgens worden de bestaande 

waterleidingen en afvoer aangepast.

Plaatsen Kinemagic

Onze partner begint met het plaatsen 

van de douchebak. Vervolgens worden 

de glaswanden, de kraan en eventuele 

hulpmiddelen gemonteerd.

Testen en opruimen

Als de cabine is gemonteerd, wordt 

uitvoerig getest of alles naar behoren 

werkt en wordt uw badkamer netjes 

achtergelaten. Klaar voor gebruik!

We plaatsen uw nieuwe douche binnen 1 dag, van 
opbouw tot opruimen. Maar hoe werkt dat precies?

De installatie gebeurt op een door u gekozen dag en tijdstip. Voor de installatie 

kunt u vertrouwen op de door ons met zorg uitgekozen partners. Specialisten op het 

gebied van Kinemagic. Zo bent u ervan verzekerd dat de installatie goed gebeurt.

Installatie binnen 1 dag
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Na installatie  
kunt u direct  
genieten van 
uw nieuwe
Kinemagic!
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Heeft u weinig ruimte, een raam om rekening mee te houden of wilt u een extra grote

walk-in douche? Met Kinemagic zijn de mogelijkheden oneindig. Kinemagic is op maat te  

maken voor bijna iedere badkamer. Door onze jarenlange ervaring kunt u vertrouwen  

op ons vakmanschap en rekenen op de beste prijs/kwaliteitsverhouding in de markt.

Voor iedereen een
 passende oplossing

Model met schuifdeur Model met 2 draaideuren
(kleine afmetingen)

Walk-in model

Walk-in of schuifdeur, hoek- of nismodel

Kiest u voor het gemak van een walk-in douche? Of heeft u liever een model met 

schuifdeur of met 2 draaideuren, zodat de warmte én het water binnen blijft? 

Alles is mogelijk en Kinemagic past bovendien zowel in een hoek als in een nis.

U kunt bij de wandpanelen van Kinemagic 

kiezen voor verschillende hoogtes.  

Om rekening te houden met een raam,  

of om uw tegelwerk te behouden. 

Heeft u vragen over de mogelijkheden  

van de verschillende modellen of wilt u 

weten welk model het beste bij u past?  

Bel 0800 - 71540 voor meer informatie.

Hoog model, laag 
model of een mix 
van beide?

LaagHoog Mix

Meer weten over de verschillende modellen?  

Vraag het onze speciaal geselecteerde dealers. Kijk op onze website

www.kinemagic.be/vind-dealer voor een dealer bij u in de buurt!
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Kleine afmetingen

Heeft u niet zo veel ruimte in uw badkamer of wenst u uw 

oude douche te vervangen door een veilige en comfortable 

douche? Met Kinemagic zijn de mogelijkheden eindeloos. 

Aan het bestaande assortiment zijn kleinere afmetingen 

toegevoegd 100 x 70/80/90 en 120 x 70/80/90 cm. 

Behalve voor het vervangen van een bad, is de Kinemagic 

voortaan ook geschikt voor het vervangen van een douche. 

U kunt kiezen voor een klein model met 1 schuifdeur of  

2 draaideuren in de versie Serenite en Design.

Onze nieuwste  
modellen zijn ook 
geschikt voor 
kleine ruimtes!
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Kinemagic: ruim 50 jaar ervaring & innovatie in 
doucheproducten van de allerhoogste kwaliteit

Met Kinemagic van Kinedo geniet u zorgeloos van een comfortabele douche. Niet voor niets 

is onze slogan 'Bron van douchegeluk'. Als douchefabrikant begrijpen we als geen ander hoe 

belangrijk een optimale douchebeleving is. Al 50 jaar staan kwaliteit en veiligheid bij ons 

voorop. Materialen, design, techniek en comfort: wij ontwerpen elk detail om u de douche  

van uw dromen te geven. Aan alles is gedacht.

Bron van douchegeluk

+ De laagste instap in de markt

+ Altijd een maatwerkoplossing

+ Fabrikant met meer dan 50 jaar ervaring

+ All-in prijs, geen verrassingen achteraf

+ 2 jaar garantie op het douchesysteem

+ Geïnstalleerd door een vakman bij u uit de buurt

+ Gehele ontzorging van plaatsen tot opruimen en testen

+ Binnen 1 dag klaar, u kunt dezelfde avond nog douchen

+ Waterdichtheid gewaarborgd tot 5 jaar

Bel 0800 - 71540 of kijk op www.kinemagic.be 11



Design: Stijlvol & tijdloos

Innovatief en tijdloos  
design voor het hele gezin!
Kinemagic Design is in alle opzichten voor iedereen geschikt die in één dag 

een luxueuze en comfortabele douche wil. Met deze serie stelt u uw eigen 

douche samen die past bij uw levensfase en specifieke inrichtingswensen. 

Hoge of halfhoge wanden, een groot of klein model, decor glas of transparant 

glas, U kiest. Inclusief een design kraan en een luxe regendouche voor een 

dagelijks moment van pure ontspanning… dat is pas genieten.

Een schitterende douche die goed 

staat in iedere badkamer. Door het 

innovatieve design past deze douche 

bij elke gebruiker. Verkijgbaar als 

hoek- of nismodel in de versies  

hoog, mix en laag.

Geschikt voor 
iedere badkamer

Extra lage 
douchebak  
voor een veilige 
instap. Van 
nature minder 
glad.

Transparant  
of decorglas. 
Hoge kwaliteit, 
eenvoudig  
schoon te maken 
en te houden. Binnen

 1 dag!
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Waarom de 
Kinemagic Design?
De Design is van alle gemakken voorzien. Compleet 

uitgerust met luxe kraanwerk van hoge kwaliteit 

en verkrijgbaar als walk-in, met 1 schuifdeur of 

2 draaideuren.

Voorzien van alle denkbare gemakken;

+ Een douchebak van nature minder glad

+ Zeer lage instap

+ Een stijlvolle design kraanwerk

+ Een luxe handdouche en regendouche

+ Transparant of decor glas

+ Verkrijgbaar als walk-in, met 1 schuifdeur of  

 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)

Prijs v.a. € 2908,-*
 

Gratis thuisadvies? 
Bel 0800 - 71540

*Adviesprijzen Design excl. BTW en excl. montage. Is uw privéwoning ouder 
dan 10 jaar, dan kunt u deze renoveren tegen het verlaagde BTW tarief van 
6% (levering en plaatsing van Kinemagic door een professional).
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Waarom de  
Kinemagic Serenite?
Als u kiest voor de Serenite, kiest u voor stijlvolle 
eenvoud en optimaal comfort. U bent van alle gemakken 
voorzien om veilig te kunnen genieten van een heerlijke 

warme douche.  

Compleet uitgeruste cabine met:
+ Douchebak voorzien van een antislip behandeling  
 met zeer lage instap
+ 2 ergonomische comfortsteunen 
+ Softclose designzitje (opklapbaar)  
 met groot zitgedeelte
+ Luxe flaconhouder
+ Grohe kraanwerk en handdouche
+ Transparant of decorglas 
+ Glas met antikalk beschermlaag
+ Verkrijgbaar als walk-in, met schuifdeur  
 of 2 draaideuren (afhankelijk van de afmeting)
+ Optioneel: Rainshower set van Hans Grohe

Prijs v.a. € 3488,-* 

Erkende dealer bezoeken? 
Kijk op www.kinemagic.be/vind-dealer

*Adviesprijzen Serenite excl. BTW en excl. montage. Is uw privéwoning ouder 
dan 10 jaar, dan kunt u deze renoveren tegen het verlaagde BTW tarief van  
6% (levering en plaatsing van Kinemagic door een professional).
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Serenite: veilig & comfortabel

Veilig, toegankelijk  
en zeer comfortabel 

Serie Serenite is standaard uitgerust met 

tal van veilige extra’s, zoals 2 ergonomische 

comfortsteunen, een designzitje (softclose) 

en een onderhoudsvriendelijke antislip 

douchebak tegen uitglijden. Alles met het  

oog op uw veiligheid.

Ontwikkeld met het  
oog op veiligheid

Optioneel tegen meerprijs: 
Rainshower set van Hans Grohe 

Voorzien van  
2 ergonomische 
comfortsteunen
voor extra  
houvast.

Ontspannen 
zitten tijdens 
het douchen op
het opklapbare 
designzitje 
(softclose).

De Serenite is de meest stijlvolle manier om valpartijen in de badkamer  

tegen te gaan. Dit douchesysteem is speciaal ontwikkeld met het oog op 

comfort en veiligheid en is eenvoudig te betreden dankzij een zeer lage 

instap. Indien u de douchebak volledig laat inbouwen, is de toegang tot uw  

douche zelfs volledig drempelloos.

Zo kunt u weer onbezorgd en ontspannen douchen in uw eigen badkamer.
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Het meest complete douche-
systeem van Kinemagic
Serenite+ is de totaaloplossing voor iedereen die op zoek is naar een veilig en 

compleet uitgerust douchesysteem. Dit innovatieve design is voorzien van een

ergonomische comfortsteun en een wandbeugel, voor extra houvast bij het in- en 

uitstappen. Standaard uitgerust met een softclose designzitje en een luxe thermostaat-

kraan en douchekop van Grohe. De handdouche is tevens magnetisch en kan op elke 

gewenste hoogte op de douchestang bevestigd worden. Zo kunt u de handdouche altijd 

eenvoudig afnemen en weer terugplaatsen, of u nu staand of zittend doucht.

Als u op zoek bent naar een complete  

en snelle oplossing voor uw badkamer 

bent u met de Serenite+ aan het juiste 

adres. Dit douchesysteem is zeer 

compleet en van alle gemakken voorzien.

Zeer compleet, voorzien 
van alle denkbare opties

Serenite Plus: dé totaaloplossing

Binnen
 1 dag!

Topkwaliteit  
van Grohe. 
Duurzaam design 
en moderne 
douche-
technologie.

Magnetische 
handdouche: 
eenvoudig 
afnemen en 
terug plaatsen, 
of u nu zit of 
staat
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Waarom de 
Serenite Plus?
De Serenite Plus is ons meest complete douche-
systeem. Bij dit innovatieve design is werkelijk aan alles 
gedacht. Veiligheid en comfort staan hierbij voorop.

Meest complete douchesysteem;
+ Douchebak met antislip behandeling  
 en zeer lage en veilige instap
+ Ergonomische comfortsteun, bevestigd  
 aan een wandbeugel
+ Thermostaatkraan en douchekop van Grohe 
+ Magnetische douchestang 
+ Luxe flaconhouder
+ Softclose designzitje (opklapbaar)  
 met groot zitgedeelte
+ Transparant of decorglasuitvoering
+ Verkrijgbaar met schuifdeur voor  
 een maximale ruimtebeleving

Gratis thuisadvies? 
Bel 0800 - 71540

Prijs v.a. € 4115,-*  

*Adviesprijzen Serenite Plus excl. BTW en excl. montage. Is uw privéwoning 
ouder dan 10 jaar, dan kunt u deze renoveren tegen het verlaagde BTW tarief 
van 6% (levering en plaatsing van Kinemagic door een professional).
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Bekijk de vergelijkingstabel hieronder en vind de Kinemagic die bij u past

Wat zijn uw wensen?
Serenite PlusSereniteDesign

 Prijzen vanaf (excl. BTW, excl.montage) € 2908,- € 3488,- € 4115,-

*Standaard geleverd inclusief douchehouder voor dragers van een pacemaker.

Kinemagic serie opties

Extra vlakke douchebak

Geen siliconenkit

Volledig uit onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas

Versies hoog, mix en laag

Walk-in model mogelijk

2 draaideuren mogelijk

Schuifdeur mogelijk

Ondersteuningsbeugel(s)

Decor glas mogelijk

Grohe thermostaatkraan en handdouche

Design thermostaatkraan, handdouche en grote regendouche

Softclose designzitje met brede zitting

Douchebak van nature minder glad

Douchebak met antislipbehandeling

Ergonomische comfortsteun en wandbeugel

Magnetische handdouche*

Kinemagic18



Heeft u interesse in een Kinemagic? Zo regelt u het!

Snel geregeld!

1. U vraagt een vrijblijvend 

advies aan huis aan door  

te bellen: 0800 - 71540.

4. We brengen een vrijblijvende  

offerte uit die helemaal is afgestemd  

op uw specifieke situatie.

2. We plannen een afspraak in 

met onze lokale partner op een  

moment dat het u uitkomt.
5. Als u tevreden bent met het aanbod  

en de prijs van uw nieuwe douche  

kunt u de offerte ondertekenen.

al ruim 6.000
tevreden klanten

gingen u voor!

3. Onze lokale partner komt bij u langs  

en kijkt samen met u naar de beste 

oplossing voor uw situatie.
6. We plannen samen met u een dag in dat 

we uw nieuwe douche komen installeren. 

Deze is binnen 1 dag gereed!

Bel 0800 - 71540 of kijk op www.kinemagic.be 19



Kinemagic klanten aan het woord

9,0 9,3 8,7

Ervaringen van anderen zijn altijd leuk om te lezen.  
Het kan u helpen bij het maken van uw keuze. 

Door de jaren heen heeft Kinemagic al veel mensen voorzien van een bron van douchegeluk.  

En naar volle tevredenheid. Onze klanten beoordelen ons met een 9,3 gemiddeld! En daar zijn  

we trots op. We hebben de leukste beoordelingen voor u op een rijtje gezet. Wellicht dat dit  

u kan helpen bij het maken van een goede keuze.

'We genieten weer van een heerlijke 

warme douche.'

'Vroeger moesten we douchen in bad. Met een 

hoge instap was dat lastig en onveilig. Daarom 

kozen we voor een Kinemagic. Het is een mooie 

design douchecabine, volledig uit glas. En het 

was inderdaad binnen één werkdag klaar.'

Arthur (79) uit Gent

'Het ging allemaal echt supersnel.'

'De monteur heeft de Kinemagic vakkundig en 

snel geïnstalleerd. Ik kon dezelfde dag weer 

heerlijk douchen. Ben vooral blij met de grote 

douche en het stoeltje.'

Victor (74) uit Luik

'Het is een prettig idee dat mijn vader

weer veilig kan douchen zonder hulp.'

'Samen met mijn vader hebben we een veilige 

douche aangeschaft. En daar heeft hij veel 

plezier van. De Kinemagic douche is een

ideale uitkomst met de veilige antislip 

beschermlaag.'

Camille (55) uit Brussel
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Altijd bij u in de buurt
Wij werken alleen met de beste installateurs

Bij de aankoop van uw nieuwe douche is deskundig advies 

ontzettend belangrijk. Kinemagic wordt verkocht via de erkende 

badkamerspeciaalzaak, waar vakmensen de tijd nemen om u 

uitgebreid te adviseren en de mogelijkheden te bespreken.  

Zij hebben alle kennis, ervaring en producten in huis om de 

badkamer van uw dromen te realiseren. 

Meer informatie of een showroom bezoeken?  

We hebben door heel België een netwerk van  

speciaal door ons geselecteerde dealers en installateurs. 

Zo is er altijd een adviseur bij u in de buurt. 

Kijk op www.kinemagic.be/vind-dealer voor  

een erkende dealer bij u in de buurt!

Thuisadvies?
Uw lokale installateur komt vrijblijvend 

bij u thuis langs om een goede inschatting 

van uw situatie te maken.  

Bel 0800 - 71540 voor een afspraak.

Woont u in het Vlaamse Gewest?
Dan zijn er voor Kinemagic een aantal 
voordelen en premies te ontvangen.

Meer informatie vindt u op  
www.kinemagic.be/voordelen-en-premies

& premies
voordelen

Bel 0800 - 71540 of kijk op www.kinemagic.be 21



Weldadig en ontspannend

Uitrusting voor een volkomen rustgevend bad

Pure eenvoud of met massagesysteem, voor momenten waarin alles 

draait om uw welzijn: watervalkraan, hoofdkussen… Een bad in perfecte  

harmonie met uw interieur.

Heerlijk ontspannen 
 voor het hele gezin

+ Verfijnd design met watervalkraan

+ Eenvoudig te sluiten deur voor  

 een perfecte afdichting

+ Ergonomisch gevormd nekkussen

+ Water-/luchtmassagesysteem met:

 •  4 automatische massageprogramma's

 •  8 voetmassage jets

 •  4 rug hydrojets en kleurentherapie

bad
Baddeur met 
gegarandeerde 
lekvrije afsluiting

Prachtig 
vormgegeven 
watervalkraan

Zeer lage instap: 
extra veilig 
instappen

Ergonomisch 
gevormd 
nekkussen

Kinedo DUO
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Een ruime douche, comfortabel en royaal

Uitrusting voor praktisch en comfortabel douchen

DUO douche/badcombinatie is uitgerust met een regendouche voor  

een weldadig gevoel. De praktische handdouche, gecombineerd met  

een veilige instap van slechts 5 centimeter biedt optimaal comfort.

Elke dag een  
 verfrissend moment

+ Messing handdouche met anti-twist doucheslang

+ Douchestang/muursteun met geÏntregreerde regendouche

+ Badwand met antikalkbeschermlaag met draaipaneel 

 180° draaibaar tegen spatten

Messing hand-
douche met anti-
twist doucheslang

Douchestang met 
gëintregeerde 
regendouche

Wit neerklapbaar 
douchezitje met 
softclose

180˚ graden 
draaibaar paneel
tegen spatten

douche

Bel 0800 - 71540 of kijk op www.duo-kinedo.be 23



De kleintjes in bad doen, genieten 

van een moment van ontspanning, 

even lekker opfrissen onder de 

douche…. Waar u ook behoefte aan 

heeft, met de DUO bad/douche-

combinatie kan het allemaal.

Duo biedt de oplossing waar 

iedereen van kan genieten. 

Bovendien kan DUO al binnen 

1 dag worden geplaatst!

DUO, de 2 in 1 
oplossing die 
zich aanpast  
aan uw 
wensen.

Duo van Kinedo24



Dag en tijdstip

De installatie gebeurt op een door u gekozen tijdstip. Voor de installatie 

kunt u vertrouwen op de door ons met zorg geselecteerde partners. 

Specialisten op het gebied van DUO. Zo bent u ervan verzekerd dat de 

installatie soepel en snel verloopt.

Stap 1: voorbereiding

Onze lokale partner sluit het water af en bereidt uw badkamer  

goed voor, zodat er tijdens de demontage niks kan beschadigen.

Stap 2: verwijderen oude bad of douche

Uw oude bad of douche wordt weggehaald en netjes afgevoerd. 

Vervolgens worden de bestaande waterleidingen en afvoer aangepast.

Stap 3: Plaatsing DUO

Onze partner begint met het plaatsen van de bad/douche combinatie. 

Vervolgens worden de badwand, de kraan en eventuele hulpmiddelen 

gemonteerd.

Stap 4: Testen en opruimen

Als alles gemonteerd is, wordt uitvoerig getest of alles naar behoren 

werkt en wordt uw badkamer netjes achtergelaten. Klaar voor gebruik!

Binnen 1 dag, zonder verbouwing!

Over DUO

Binnen
 1 dag!

We plaatsen uw nieuwe bad/douchecombinatie binnen 1 dag, van opbouw tot opruimen. Zo hoeft u niet op te  

zien tegen een grote verbouwing, of dagen in de rommel te zitten. We leggen u graag uit hoe dat werkt.

Bel 0800 - 71540 of kijk op www.duo-kinedo.be 25



Voor iedere  
 badkamer  
 een passende  
 oplossing!

In een nis  
Afgebeeld met:  
A. Hoofdzijde rechts/ 
 douche links  
B. Hoofdzijde links/ 
 douche rechts

In een hoek 
Afgebeeld met:  
A. Hoofdzijde links/ 
 douche rechts  
B. Hoofdzijde links/ 
 hoek-badwand rechts

Tegen een muur 
Afgebeeld met:  
A. Hoofdzijde rechts/ 
 douche links 

Minder dan 5 m² ruimte?

Kies dan voor een DUO hoekversie, met de hoofdzijde 

links of rechts. U houdt genoeg ruimte over voor 

een plant of klein kastje. Bovendien kunt u dankzij 

de centraal geplaatste deur die naar binnen opent 

eenvoudig een wasbak monteren zonder de toegang 

tot uw douche-/badruimte te belemmeren.

Is de ruimte langwerpig?

Kies dan voor DUO nisversie. Of de hoofdzijde 

rechts of links komt, hangt af van uw voorkeur en de 

mogelijkheden in de ruimte. En wat dacht u van een 

wandkast aan de andere kant? Dit is allemaal mogelijk 

dankzij deze ruimtewinner.

Is de ruimte beperkt, maar wilt u toch een douche 

én een bad? Denkt u dat een douche én een bad 

niet past in uw badkamer? Met DUO kan het wel! 

De volledig modulaire oplossing kan aan elke 

badkamerinrichting worden aangepast. 
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Wilt u een pakket of een ontwerp naar eigen wens?

Nieuw toegevoegd aan het assortiment zijn de met zorg samengestelde 

pakketten voor een zeer aantrekkelijke prijs. Indien veiligheid voor u belangrijk 

is, dan is het Serenite + pakket een goede keuze. Indien u voor een moderne 

uitstraling gaat dan bieden de 3 Design pakketten een passende oplossing.

De basis van de DUO pakketten bestaat uit een aantal vaste onderdelen.  

Deze worden, afhankelijk van het pakket dat u kiest, aangevuld met verschillende 

comfortvoorzieningen voor meer sfeer, comfort en veiligheid.  

Maar natuurlijk kunt u de DUO ook volledig naar eigen wens samenstellen met

behulp van onze online configurator. Lees hier meer over verderop in deze

brochure of kijk op de website: 

www.duo-kinedo.be/nl/configurator

Heeft u vragen over de pakketten of heeft u hulp nodig bij het maken van de 

juiste keuze? Bel 0800 - 71540 voor een vrijblijvend advies voor uw situatie.

Duo: oneindige 
 mogelijkheden
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Maak het ontwerp geheel naar eigen wens 

Dankzij de ruime keuze aan afwerkingsmogelijkheden, kunt u  

DUO moeiteloos laten aansluiten bij het interieur van uw badkamer. 

U heeft de keuze uit stijlvolle glazen panelen, of uit decoratieve 

panelen van kunsthars. 

Deze Kinewall panelen zijn leverbaar in 6 moderne kleuren.  

U kunt er niet alleen uw bad mee bekleden, maar ook uw  

badkamermuur. Ideaal voor de badkamerrenovatie!

Adviesprijs DUO naar eigen wens vanaf € 2140,-

Personaliseer het 
 design van uw Duo

Zelf samenstellen?
Met de online configurator van DUO stelt u  

uw eigen douche/bad combinatie samen.  

Ga naar www.duo-kinedo.be/nl/configurator  

en ontdek de vele mogelijkheden.

Volledig glazen panelen
In wit of zwart glas.

Glazen panelen met zaagbare  
afwerkingstrips
In wit of zwart glas, met zaagbare strips  
in wit of zwart Biocryl (aan muurzijde).

Kinewall design panelen
Decoratieve wandbekleding voor de badkamer.  
Het oppervlak met structuur is onderhouds-
vriendelijk en waterbestendig. Eenvoudig op  
maat te maken voor uw bad of badkamermuur.

In 6 verschillende kleuren: wit, antracietgrijs, 
taupe, grijs met houtstructuur, donkergrijs 
geborsteld en zandkleur geborsteld.

Excl. BTW en excl. montage
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Met de online 
configurator
ontwerpt u Duo 
naar uw eigen  
smaak
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Extra uitrusting 'Serenite +'

+ Glaspanelen in zwart of wit met zaagbare  

 zij-afwerkingsstrips

+ Muurafwerkingstrip in wit met verchroomd aluminium

+ Thermostaatkraan op afneembare montageplaat  

+ Watervalkraan

+ Magnetische handdouche*

+ T-vormige douchestang (tevens comfort steun)

+ Wit neerklapbaar douchezitje met  

 ruime zit (soft-close) 

+ Wit ergonomisch kussen

+ Comfort steunen verkrijgbaar (tegen meerprijs)

Wat zit er aan extra uitrusting  
in het pakket Serenite +

Naast de vaste basisonderdelen is het pakket DUO  

Serenite + aangevuld met een speciaal samengestelde 

uitrusting voor senioren.

Deze prijs is exclusief BTW en montage.

Adviesprijs v.a. € 3221,-

Gratis thuisadvies? 
Bel 0800 - 71540

Veiligheid 
en comfort
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Pakket Serenite +

Bent u op zoek naar extra veiligheid en comfort  
tijdens het douchen of baden? 

Als u op zoek bent naar een complete en veilige oplossing bent u met het pakket Serenite + 

aan het juiste adres. Dit innovatieve design is voorzien van een t-vormige douchestang voor 

extra houvast bij het in en uit stappen. Standaard uitgerust met een comfortable douchezitje 

en een ergonomisch kussen voor extra comfort. De handdouche is tevens magnetisch en kan 

op elke gewenste hoogte op de douchestang bevestigd worden. Zo kunt u de handdouche altijd 

eenvoudig afnemen en weer terugplaatsen, of u nu staand of zittend doucht.

DUO basis

Bad

+ Bad zonder massage

+ Overloop

+ Glazen deur naar  

 binnen openend

Badwand

+ Transparant glas  

 (voorzien van antikalk beschermlaag) 

+ Verchroomd profiel  

+ Extra 180˚ glazen draaipaneel  

 tegen spatten

Stijlvol design met  
veiligheid als uitgangspunt

Het comfortabele 
en ruime soft-close 
douchezitje is 
eenvoudig los te 
klikken tijdens het 
schoonmaken

T-vormige 
douchestang  
voor extra 
houvast tijdens 
het in- en 
uitstappen

Magnetische 
handdouche* die op elk 
gewenste hoogte op de 
douchestang bevestigd 
kan worden. Praktisch  
als u staand of  
zittend doucht

* Standaard geleverd inclusief adapterkit voor dragers van een pacemaker.

Nieuw
Met thermostaat

kraan
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Extra uitrusting 'Design 3'

+ Volledig glazen badpanelen in wit

+ Thermostaatkraan met omschakelaar  

 op afneembare montageplaat

+ Watervalkraan

+ Messing handdouche met anti-twist slang

+ Douchestang/muursteun met  

 geïntegreerde regendouche

Wat zit er aan extra uitrusting  
in het pakket Design 3?

Naast de vaste basisonderdelen is het DUO pakket  

Design 3 aangevuld met een speciaal samengestelde 

uitrusting en een design thermostaatkraan.

Deze prijs is exclusief BTW en montage.

Adviesprijs v.a. € 3373,-

Gratis thuisadvies? 
Bel 0800 - 71540

Beste koop!
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Pakket Design 3

De strak vormgegeven thermostaatkraan  

in dit Design pakket, is discreet weggewerkt 

in de rand van het bad. Zowel de 

regendouche als de handdouche kunnen 

eenvoudig aangesloten worden. 

Voorzien van luxe 
thermostaatkraan

Door het innovatieve desig
 is de montageplaat van 
de kraan eenvoudig  
af te nemen.

Een stijlvol design pakket voor het hele gezin

Stijlvolle glazen badpanelen in het wit, een douchestang met geïntegreerde 

regendouche, een design thermostaatkraan, een waterval kraan... eenvoudige weelde 

om volop van elk ontspanningsmoment te kunnen genieten...

DUO basis

Bad

+ Bad zonder massage

+ Overloop

+ Glazen deur naar  

 binnen openend

Badwand

+ Transparant glas  

 (voorzien van antikalk beschermlaag) 

+ Verchroomd profiel  

+ Extra 180˚ glazen draaipaneel  

 tegen spatten

Nieuw
Met thermostaat

kraan
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Een moderne badkamer met alle  
gemakken voor het hele gezin!

Dankzij DUO pakket Design 2 kan elke badkamer voorzien worden van zowel  

een bad als een douche, zelfs indien de ruimte beperkt is. In de ochtend even  

snel een verfrissende douche nemen onder de regendouche. 's Avonds de kinderen 

uitgebreid in bad doen of zelf genieten van een welverdiend ontspanningsmoment.  

Met DUO kan het allemaal. 

DUO basis

Bent u op zoek naar puur design en stijlvol comfort? 

Het pakket Design 2 is een stijlvolle bad/douchecombinatie 

met een design regendouche voor een verfrissende 

douche in de ochtend of een ontspanningsmoment in de 

avond. De Kinewall badpanelen in antraciet grijs geven  

de badkamer een stijlvolle uitstraling.

Design en comfort 

Voorzien van 
zaagbare 
Kinewall Design 
badpanelen in 
antracietgrijs

Pakket Design 2

Bad

+ Bad zonder massage

+ Overloop

+ Glazen deur naar  

 binnen openend

Badwand

+ Transparant glas  

 (voorzien van antikalk beschermlaag) 

+ Verchroomd profiel  

+ Extra 180˚ glazen draaipaneel  

 tegen spatten

Modern en elegant 
vormgegeven 
regendouche voor  
een heerlijk smoment  
van ontspanning
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Extra uitrusting 'Design 2'

+ Zaagbare Kinewall Design badpanelen  

 in antracietgrijs

+ Thermostaatkraan met omschakelaar op  

 afneembare montageplaat 

+ Watervalkraan

+ Messing handdouche met anti-twist slang

+ Douchestang/muursteun   

 met geïntegreerde regendouche

Naast de vaste basisonderdelen is het DUO pakket  

Design 2 aangevuld met een speciaal samengestelde 

uitrusting voor het hele gezin.

Wat zit er aan extra uitrusting  
in het pakket Design 2?

Deze prijs is exclusief BTW en montage.

Adviesprijs v.a. € 3373,-

Gratis thuisadvies? 
Bel 0800 - 71540

Nieuw
Met thermostaat

kraan
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Extra uitrusting 'Design 1'

+ Kinewall Design wandpanelen in antracietgrijs 

+ Zaagbare Kinewall Design badpanelen in   

 antracietgrijs

+ Thermostaatkraan met omschakelaar  

 op afneembare montageplaat 

+ Watervalkraan

+ Messing handdouche met anti-twist slang

+ Douchestang/muursteun  

 met geïntegreerde regendouche

Wat zit er aan extra uitrusting  
in het pakket Design 1?

Naaste de vaste basisonderdelen is het DUO pakket 

Design 1  aangevuld met een speciaal samengestelde  

uitrusting voor een moderne badkamer.

Deze prijs is exclusief BTW en montage.

Adviesprijs v.a. € 4218,-

Gratis thuisadvies? 
Bel 0800 - 71540

Nieuw
Met thermostaat

kraan
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Pakket Design 1

De oplossing voor wie van een strakke 

designbadkamer houdt. Daarnaast is dit 

pakket ook zeer geschikt voor renovaties 

zonder grote verbouwingswerkzaamheden.

Design pakket 1

Modern en elegant 
vormgegeven hand-  
douche voor ultieme 
ontspanning

Stijlvol en modern design  
voor elke badkamer!

Voor liefhebbers van stijlvol en modern design met optimaal douche en bad comfort is het 

pakket Design 1 het meest geschikte pakket. Het doordachte design van de deur, de strakke 

vormgeving van de geïntegreerde kraan en de stijlvolle regendouche maken van uw badkamer 

een persoonlijke ontspanningsruimte. De afwerking van zowel het bad als de wanden met 

Kinewall Design panelen in grijs antraciet geven uw badkamer warmte en sfeer. Dankzij deze 

Kinewall Design wandpanelen is Design pakket 1 ook zeer geschikt voor badkamerrenovatie. 

DUO basis

Bad

+ Bad zonder massage

+ Overloop

+ Glazen deur naar  

 binnen openend

Badwand

+ Transparant glas  

 (voorzien van antikalk beschermlaag) 

+ Verchroomd profiel  

+ Extra 180˚ glazen draaipaneel  

 tegen spatten 

Dankzij de zaagbare 
Kinewall Design 
wandpanelen is deze 
combinatie perfect 
voor bijvoorbeeld 
renovatie

Bel 0800 - 71540 of kijk op www.duo-kinedo.be 37



1. U vraagt een vrijblijvend 

advies aan huis aan door  

te bellen: 0800 - 71540.

4. We brengen een vrijblijvende  

offerte uit die helemaal is afgestemd  

op uw specifieke situatie.

2. We plannen een afspraak in 

met onze lokale partner op een  

moment dat het u uitkomt.
5. Als u tevreden bent met het aanbod  

en de prijs van uw nieuwe bad/douche  

combinatie kunt u de offerte ondertekenen.

3. Onze lokale partner komt bij u langs  

en kijkt samen met u naar de beste 

oplossing voor uw situatie.
6. We plannen samen met u een dag in dat 

we uw nieuwe DUO komen installeren. 

Deze is meestal binnen 1 dag gereed!

Heeft u interesse in een DUO? Zo regelt u het!

Snel geregeld!

'De combinatie van bad én
 douche is ideaal voor ons gezin'

Lieve & Hannah uit Overpelt 
Kochten een DUO pakket
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Altijd bij u in de buurt
Wij werken alleen met de beste installateurs

Bij de aankoop van uw nieuwe douche/badcombinatie is deskundig 

advies ontzettend belangrijk. DUO wordt verkocht via de erkende 

badkamerspeciaalzaak, waar vakmensen de tijd nemen om u 

uitgebreid te adviseren en de mogelijkheden te bespreken.  

Zij hebben alle kennis, ervaring en producten in huis om  

de badkamer van uw dromen te realiseren. 

Meer informatie of vrijblijvend advies aan huis?  

Dankzij onze samenwerking met sanitair speciaalzaken  

door heel België, vindt u gegarandeerd ook bij u in  

de buurt een erkend en vertrouwd adres!

Bel gratis 0800 – 71540 of kijk op  

www.duo-kinedo.be/nl/dealers

Uw lokale installateur komt vrijblijvend 

bij u thuis langs om een goede inschatting 

van uw situatie te maken.  

Bel 0800 - 71540 voor een afspraak.

Thuisadvies? Woont u in het Vlaamse Gewest?
Dan zijn er voor DUO een aantal voordelen  
en premies te ontvangen.

Meer informatie vindt u op  
www.duo-kinedo.be/nl/voordelen-en-premies/

& premies
voordelen
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Kinemagic en Duo zijn merken van Kinedo. Opgericht in 1968 als familiebedrijf,

heeft Kinedo zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een innovatieve en ervaren 

douche- en badfabrikant. Dankzij haar ruime expertise van meer dan 50 jaar, begrijpt 

Kinedo als geen ander hoe belangrijk een optimale douchebeleving voor u is.

Kinedo

Kinedo is een Europese fabrikant van douchecabines, douchebakken en 

douchewanden. Alle Kinedo producten zijn ontworpen volgens de Europese normen 

voor kwaliteit en veiligheid. Het merk wordt verkocht via de sanitaire vakhandel en 

geleverd inclusief 2 jaar garantie.

in uw eigen badkamer?
Bel 0800 - 71540

van Kinedo
gratis advies
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