Pronto
de verbeterde badkamer
Een badkamer voor de toekomst!

in samenwerking met :

Een idee n.a.v. de Woonservice doucherenovatie uitdaging
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Inleiding

Het product Pronto
Een snelle badkamerrenovatie met aandacht voor schoonheid en gebruik!

De badkamer, misschien wel één van de persoonlijkste
plekken in de woning. Een plek waar je je veilig en
comfortabel moet kunnen voelen. Met onze oplossing
genaamd Pronto bieden wij een complete, snelle én
betaalbare badkamerrenovatie met veel kwaliteit en met
minimale geluidsoverlast. Het resultaat is een moderne,
comfortabele en veilige badkamer en tevreden bewoners.

Eén zijde van de nieuw ingedeeld badkamer wordt voorzien
van het Prevista Dry Plus systeem. In deze wand worden
alle benodigdheden verwerkt. Door de flexibiliteit van het
systeem kunnen wij de badkamer opnieuw indelen voor
een comfortabelere en moderne badkamer. Bovendien
biedt het systeem de mogelijkheid om de indeling of
onderdelen hiervan in de toekomst aan te passen wanneer
de wensen van de bewoner of de corporatie veranderen.

Viega en BouwhulpGroep hebben de handen ineen
geslagen voor dit aanbod. Viega bestaat ruim 120 jaar en is
internationaal markleider voor de complete
installatietechniek. BouwhulpGroep bestaat ruim 40 jaar en
heeft ruim een half miljoen woningen van de Nederlandse
woningvoorraad in handen gehad als architect, adviseur en
onderzoeker. Samen met lokale uitvoerende partners
bieden wij de mogelijkheid voor een kant-en-klare
innovatieve badkameroplossing die geplaatst wordt op het
moment dat het de bewoner uitkomt. Door de
samenwerking tussen een architect, een fabrikant en lokale
uitvoerende partijen is het een aanbod dat staat voor
duurzame kwaliteit.
Prevista dry Plus
Met het ‘Prevista Dry Plus’ heeft Viega een voorwandinstallatiesysteem ontwikkeld voor flexibele inrichting van
de badkamer en sanitaire ruimten. Dit flexibele
montagesysteem vormt de basis voor onze aanbieding en
zorgt dat wij slim en snel zonder geluidsoverlast de
badkamer kunnen renoveren.
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MuroLive!
Het Viega voorwandsysteem wordt afgewerkt met
MuroLive! wandpanelen. Hiermee veranderen we de
verouderde badkamer in een handomdraai in een
badkamer met een luxe home-spa uitstraling. Het oog wil
immers ook wat! Ook de overige wanden worden voorzien
van een MuroLive afwerking. Met meer dan 350 decors is
vrijwel iedere uitstraling mogelijk.
Renoveren in de serie van één
Iedereen is anders en heeft zijn eigen wensen voor de
woning. Het renoveren van de ene badkamer zal daarom
anders zijn dan het renoveren van de badkamer van de
buren. Door gebruik te maken van geprefabriceerde
onderdelen binnen onze oplossing blijft er meer tijd en
budget over voor het gewenst maatwerk voor de bewoner.
En door slim en snel met elkaar te blijven samenwerken is
de serie van één betaalbaar en duurzaam zonder aan
tempo te hoeven inleveren. Voor de bewoner dus: win-winwin.

Douchebox

Toiletbox

Stap 2

Wastafelbox

Stap 1

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6
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Werkwijze

Woonservice is op zoek naar een nieuwe renovatie methode
waarbij de overlast voor de bewoners minimaal is. Met onze
geprefabriceerde badkamerboxen aanpak bereiken we dit
doordat een aanzienlijk gedeelte van de werkzaamheden
vooraf in de fabriek plaatsvindt. Zo wordt de doorlooptijd
verkort en worden de overlast gevende werkzaamheden
geminimaliseerd. Binnen een week is de badkamer compleet
vernieuwd en per badkamer is er maximaal een halve dag
geluidsoverlast gevende werkzaamheden. De onderstaande
zes stappen worden op woningniveau doorlopen bij de
badkamer renovatie. De gemeenschappelijke toiletruimtes
worden volgens eenzelfde aanpak en met dezelfde producten
gerenoveerd.

Stap 3: Sloopwerkzaamheden, wandboxen plaatsen &
vloer prepareren
dag 2 & 3
Op een vooraf besproken tijd vinden de beperkte
sloopwerkzaamheden plaats (verwijderen van bestaande
vloertegels). Leidingen en elektravoorzieningen voor de nieuwe
badkamer worden gelegd en de vooraf gemonteerde
wandboxen worden tegen de bouwmuur geplaatst. De nieuwe
afvoer van de douche wordt geplaatst en de vloer wordt
afgesmeerd en op afschot gemaakt.

Stap 1: Kennismaking & warme opname
vooraf
Tijdens een eerste kennismaking met de bewoner worden de
opties en keuzes van de bewoner vastgelegd. Hierbij wordt
ook direct duidelijk aangegeven wat de doorlooptijd is en waar
de bewoner rekening mee dient te houden tijdens de renovatie.
Ook worden de badkamer en de aangrenzende schacht
bouwkundig opgenomen.

Stap 4: Aanbrengen rand afdichting & vloertegels
dag 4
De aansluitingen van vloer, wanden en douche afvoer worden
waterkerend geprepareerd en de vloertegels worden
aangebracht en ingewassen.
Stap 5: Afwerking van plafond, plaatsen van panelen
dag 5 (ochtend)
Het plafond wordt geschilderd, wandpanelen worden
magnetisch bevestigd en met plafondplint afgewerkt.
Stap 6: Afmonteren sanitair & inrichting
dag 5 (middag)
Het sanitair en de inrichting worden afgemonteerd, hierna
worden openstaande randen afgekit. Bij de afronding van de
werkzaamheden worden eerder gedemonteerde WMO
voorzieningen teruggeplaatst. De afdekking wordt verwijderd
en er volgt een schoonmaakronde. De bewoner ontvang een
douchepakket om direct te genieten van de nieuwe badkamer.

Stap 2: Voorbereiding & demonteren sanitair
dag 1
Er wordt gestart met het afdekken en beschermen van de
aanwezige inrichting (bijvoorbeeld kastjes in de hal) en
vloeren. Daarnaast worden voorbereidende werkzaamheden
verricht op leidingen, waarna het sanitair wordt afgekoppeld.
Hierna wordt de inrichting van de badkamer gedemonteerd.
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74050

hout decors

steendecors

kleuren

overige decors

74210

Een greep uit de meer dan 350
overige mogelijke decors:
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Uitstraling

De badkamer is een persoonlijke en intieme plek in je
woning. Het is daarom van groot belang dat je je hier
comfortabel voelt. Daarom veranderen wij de kille, uniforme
badkamer in een ruimte die de sfeer ademt waar je zelf
voor hebt gekozen. Wij bieden met ons aanbod
hoogwaardige afwerkingen van de vloer en wanden aan
met daarbij een groot aantal keuzemogelijkheden. Ook
wordt de badkamer bij de tijd gebracht en voorzien van
allerlei gemakken, zoals een inbouwspiegelkast en een
infraroodpaneel om zo een comfortabele omgeving te
creëren. De badkamer wordt getransformeerd van een
‘standaard’ corporatiebadkamer in een heuse ‘home-spa’
voor een betaalbare prijs.
Vloertegels
Binnen ons aanbod bieden wij vloertegels van Mosa aan.
Deze vloertegeldesigns voldoen aan de strengste kwaliteiten functionaliteitseisen en zien er schitterend uit. De
duurzame, ongeglazuurde softgrip vloertegels voldoen aan
de strenge eisen van Woonkeur waardoor de veiligheid in
de badkamer wordt gegarandeerd. Er zijn een veertiental
neutrale kleuren te kiezen en/of te combineren die ook
goed passen bij de wandpanelen. De afbeelding hiernaast
toont een aantal voorbeelden hiervan.
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Wandpanelen
Tegen de geprefabriceerde Viega Prevista Dry badkamer
boxen worden door middel van een innovatieve
magnetische verbinding MuroLive! wandpanelen geklikt.
Deze luxe kunststof platen worden met een messing-groef
verbinding aan elkaar gekoppeld waardoor de naden
amper zichtbaar zijn. En door het ontbreken van voegen is
schimmelvorming verleden tijd!
Daarnaast zijn er meer dan 350 decors waaruit door de
bewoner gekozen kan worden. Op de afbeelding hiernaast
staat een select aantal afgebeeld: er zijn zowel steen- als
houtachtige motieven en natuurlijk kan er ook voor een
groot aantal kleuren worden gekozen. En bij mutatie of als
de bewoner op de wanden is ’uitgekeken’ kunnen deze
panelen eenvoudig worden vervangen.
Sanitair
Om de badruimte een moderne en luxe uitstraling te geven
hebben wij voor deze opgave gekozen voor sanitair uit de
Sphinx 300 en 280 serie met een hangend wandcloset en
een rechthoekige wastafel. Maar omdat wij voor sanitair
niet gebonden zijn aan één leverancier kan er voor het
sanitair ook voor andere producten worden gekozen.

Box 1 :
Wastafel
Spiegelkast
Plattegrond

bestaande situatie

Box 2 :
Wandcloset
Infrarood paneel
Toiletbeugel - optie

Box 3 :
Douche
Glijstang
Douchescherm
of gordijn - optie
Douchezitje - optie

Installatieruimte
Plattegrond

nieuwe situatie
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Functionaliteit

Het vernieuwen van een badkamer gaat niet enkel over
nieuwe betegeling op vloer en wand. Goed nadenken over
de indelingen en de mogelijk wensen nu én in de toekomst
geeft de garantie op een functionele, comfortabele badkamer en tevreden bewoners.
Verbeterde indeling
De nieuwe badkamer is voorzien van een nieuwe indeling.
Hiermee hebben we meer bewegingsvrijheid gecreëerd en
voorzien we in de huidige én toekomstige behoefte.
Door alle voorzieningen op te nemen in de het voorwandsysteem werkt deze als een Zwitsers zakmes en blijft het
ruimte verlies beperkt.
Zo is de wand voorzien van een inbouw spiegelkast boven
de wasbak en is er een infrarood verwarmingspaneel verwerkt in de wand boven het toilet. Dit paneel geeft bij gebruik van de badkamer stralingswarmte af en zorgt hiermee
voor een comfortabel verblijf.
Geschikt voor zorg nu én in de toekomst
Eén van de uitgangspunten bij ons aanbod is het behoud
van een drempelloze badkamer. De vloer is voorzien van
softgrip vloertegels, zodat er geen risico meer is op uitglijden. Hiermee zorgen we ervoor dat minder valide personen
zonder moeite de badkamer kunnen betreden en veilig
kunnen gebruiken. De badkamer blijft bovendien toegankelijk vanuit zowel de hal als de slaapkamer.
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Met de nieuwe indeling is er voldoende bewegingsruimte
om met rollator de badkamer te betreden en voor hulp bij
het douchen.
In het voorwandsysteem zijn de benodigde bevestigingspunten voor toekomstige WMO voorzieningen al opgenomen. Deze kunnen wanneer nodig eenvoudig bevestigd
worden.
Flexibiliteit in de tijd
Indien de wensen in de toekomst wijzigen ten opzichte van
de huidige wensen is dat geen probleem. Door het flexibele
wandsysteem en de eenvoudige montage zijn de elementen eenvoudig uitwisselbaar. Zo zou u bij een veranderende behoefte of doelgroep bijvoorbeeld één deur dicht kunnen zetten en wc en wastafel om kunnen wisselen. Of de
inloopdouche eenvoudig vervangen door een ligbad.

Wastafel-box :

Toilet-box :

Douche-box :

Thermostatische mengkraan
Houten plaat voor beugel
Wastafel
Toilet element

Wastafel element

Toilet bedieningsplaat

Douchescherm - optie

Infrarood paneel
Wandcontactdoos
Wandcloset
Inbouw spiegelkast

Toiletbeugel - optie
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Kwaliteit, Circulariteit & Prijs

Door de samenwerking tussen architect, fabrikant en lokale
uitvoerende partijen is het een aanbod dat staat voor
duurzame kwaliteit. De juiste producten worden zorgvuldig
geselecteerd en nauwkeurig verweven binnen het
industrieel ontworpen component. Dit zorgt voor geen
onnodig materiaalverlies en optimale toepassing van de
producten.
Kwaliteit & circulariteit
Binnen het aanbod is enkel gebruik gemaakt van
kwalitatieve producten, welke een levensduur lang
meegaan. Dit betekent dat ze zelfs langer mee zullen gaan
dan 30 jaar. De onderdelen, zowel inbouw, wandbekleding
als sanitair, zijn daarom ook gemakkelijk te demonteren om
ergens anders weer te hergebruiken. Hiermee wordt de
levensduur verlengt wat bijdraagt aan een circulaire
bouweconomie. Bovendien bestaan de producten van
Viega voor bijna 90% uit recyclebare grondstoffen of
komen uit dat proces, zodat bij einde levensduur de milieu
impact beperkt blijft.
Te verwachten onderhoud
Door de toepassing van kwalitatieve producten dient u
binnen de cyclus van 30 jaar enkel rekening te houden met
het regulier onderhoud: vervangen van douche uitrusting
en vervangen van kitvoegen.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Als familiair gedreven bedrijf hebben mens en milieu de
volle aandacht bij Viega. Eisen die heden ten dagen
worden gesteld in een Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) verklaring zijn bij Viega al jaren de
standaard. Voor controle van grondstoffenleverancier tot
met de vervoerder is er een intern handboek aanwezig wat
door gespecialiseerde personen is opgesteld en hiermee
wordt de werkwijze met vaste regelmaat gecontroleerd.
Enkele voorbeelden van punten welke hierin beschreven
zijn o.a. het beheersen van afvalstromen, Co2 uitstoot en
het hergebruik van restmateriaal. Indien nodig wordt dit
handboek aangepast aan de nieuwste eisen en normen.
Op dit moment is Viega gecertificeerd volgens het ISO
9001 kwaliteitscertificaat en NEN EN ISO 15001 en NEN
EN ISO 14001 certificaten.
Garanties
Op de toegepaste producten zit na montage een minimale
garantie van 5 jaar.
Prijs
Prijs voor een individuele badkamer: € 8.800,(aanneemsom exclusief btw)

Idee, tekst en opzet
Pronto is een initiatief van BouwhulpGroep uit
Eindhoven. Vanuit haar werkgebied in de
gebouwde omgeving heeft BouwhulpGroep
inmiddels meer dan een half miljoen woningen
in hun handen gehad als onderzoeker,
architect en adviseur in de afgelopen veertig
jaar. Hiermee ligt een diepe kennis en ervaring
over de bestaande woningvoorraad aan de
grondslag van de ontwikkeling.
Formule partners
BouwhulpGroep & Viega
Postadres
Postbus 2133
5600 CC Eindhoven
Telefoonnummer
+3140 244 57 58
E-mail
into@bouwhulp.nl
Internet
www.bouwhulp.nl
Versie
Mei 2020
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