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KIJKJE IN EEN ECHTE 
DROOMBADKAMER!

Gegarandeerd voldoende 
opbergruimte
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Passie voor het vak

Het blijft grappig, op vakantie komen de meest creatieve 

ideeën naar boven. Sjokkend door de winkelstraatjes 

van Valencia word ik overspoeld door nieuwe indrukken. 

Zo beland ik in een pittoresk spaans winkeltje van slechts 

20 m2 waar nieuwe ideeën ontstaan. Heel inspirerend! 

Mijn vrouw en kinderen worden er af en toe gek van dat 

ik overal naar binnen loop om ideetjes op te doen…mooi hè? 

LoooX is stoer, robuust en een tikkeltje verrassend. Niet 

alleen ik, maar ons complete team is continu aan het 

experimenteren, waardoor we onze stoere badkamer-

collectie steeds verder uitbreiden. Onze inspirerende 

producten ontstaan door klantwens, nieuwe trends en 

creativiteit. Dit alles doen we met veel liefde en passie. 

Mijn plezier haal ik uit de mensen om me heen. Je moet 

wel een beetje gek zijn om voor en met mij te willen 

werken.

Ready voor de Bathroom Experience?

Nederland    +31 (0)570 610 071     info@looox.nl  

België    +32 (0)15 690 190      info@aquaware.be /loooxbathrooms

Vakmanschap, dat is waar 
het bij LoooX om draait

Welkom bij LoooX Bathrooms! Ontdek onze eikenhouten meubels, stijlvolle badkamer-

spiegels, handige accessoires en meer. Dagelijks bedenken, ontwikkelen en produceren 

we onze stoere LoooX collectie vanuit ons fraaie pand in Deventer.

looox.nl

Remco Muiderman
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Softclose ladesysteem

  100, 120, 140, 160 cm     46 cm      45 cm

120 cm  |  140 cm  |  160 cm      /2 laden

100 cm  |  120 cm      /1 lade

made in holland

Kies voor ruimte

Maak je badkamerinterieur compleet met de LoooX Wooden 

Drawer BoX. Dit massief eiken badmeubel is voorzien van 

ruime onderkasten en luxe ladetechnieken. 

Handig: de ruime onderkast biedt voldoende opbergruimte 

voor je toiletspullen. Dit stoere badmeubel is leverbaar in de 

lengtematen 100, 120, 140 en 160 cm en een hoogte van 45 cm.

  7
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Softclose ladesysteem

Standaard 
100 cm breed

   100 cm       40 cm      30 cm

   100, 120, 140, 160 cm       46 cm      7 cm

volledig massief eiken

Creatieve opstelling

Op zoek naar een stoer badkamermeubel? 

Dan is de LoooX Wooden Base Block iets  

voor jou. Dit houten badmeubel is een  

combinatie van een massief eiken  

bovenblad en een losstaande onderkast,  

die speels onder het bovenblad vandaan komt. 

Maak gebruik van de badkamerruimte die 

je hebt en stap uit je comfortzone met deze 

speelse en praktische oplossing.

moderne en praktische oplossingen
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snel en efficiënt schoonmaken

Eikenhout is een natuurproduct

De charme van eikenhout is gelegen in het feit dat het 

een natuurproduct is. Door de jaren heen is het gegroeid 

en heeft het veel CO2 kunnen opnemen. Dit maakt ieder 

product uniek. Het eikenhout reageert op factoren zoals 

zonlicht, luchtvochtigheid en temperatuur. Hierdoor kunnen 

lichte krommingen en verkleuringen ontstaan. Dit heeft 

geen effect op het gebruik, maar dit wil je vanuit esthetisch  

oogpunt voorkomen. Door het eikenhout met enige  

regelmaat te onderhouden blijft het meubel in topconditie. 

Gebruik hiervoor de LoooX Wood Maintenance Set.

Onze tips

Laat het eikenhouten badkamermeubel altijd schoon en 

droog achter. Let op dat je bijvoorbeeld geen vochtige scheer-

schuim- of haarlakbussen laat staan. Hierdoor  kunnen 

kringen ontstaan. Vermijd het gebruik van agressieve 

schoonmaak middelen en scherpe/schurende voor werpen, 

zoals een schuurspons. Deze producten zijn niet goed voor 

het eikenhout.

meer info

Gebruik geen agressieve schoon-
maakmiddelen en scherpe/schu-
rende voorwerpen (schuur spons, 
staalwol e.d.).

!
Geen corrosieve, aluminium of 
vochtige producten direct op het  
hout plaatsen (scheer schuimbus, 
tandpasta e.d.). Hierdoor kunnen 
onuitwisbare vlekken ontstaan.

Schoon en droog achter laten. 
Geen enkele vloeistof laten 
intrekken.



“ Handwerk door onze 
meubelmakers

”

 1514  

made in deventer
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Eiken in de toiletruimte #weloveit

Handige accessoires

Houten accessoires geven je badkamer 

warmte en sfeer. Daarom hebben wij 

verschillende eiken badkameracces-

soires die een ideale aanvulling zijn 

voor in de badkamer. 

LoooX Wooden Shelf BoX is zo’n item! 

Ideaal om bijvoorbeeld je cosmetica 

in op te bergen. De massief eiken 

opbergbox monteer je eenvoudig aan 

de muur. Dat staat weer netjes. 

De Shelf BoX heeft een breedte van 

30, 60, 90 of 120 cm en een standaard 

 hoogte van 10 cm. Leverbaar in mat 

zwart en geborsteld rvs.

Voer de LoooX Wood producten door in jouw toiletruimte met de LoooX Wooden Mini Base Shelf.  

De Mini Base Shelf is een massief eiken wastafelblad voor in de toiletruimte.  

Dit stoere meubeltje is beschikbaar in de maten 40 en 60 cm. 

decotip: voeg groene accenten toe voor een frisse look

tip: combineer het wastafelblad met de looox mirror cm-line of toiletspiegel voor een mooi geheel

60 cm

40 cm

  40, 60 cm     23 cm      7 cm

  17

combineer met je eigen  
wastafel naar wens
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Geef kleur aan je badkamer

Geef je badkamer elke dag een ander kleuraccent! Onze 

spiege lcollectie hebben we aangevuld met een rond en 

vierkant model. De producten hebben niet alleen een fraai 

 uiterlijk, ook zijn de spiegels voorzien van sfeervolle en  

gekleurde ledverlichting. Zowel de ronde (CM-Line) als 

vierkante variant (L7-Line) zijn verkrijgbaar in de maten 30, 

80 en 100 cm. De maten 80 en 100 cm zijn voorzien van 

gekleurde RGBW-ledverlichting. 

 Ø 30, 80 en 100 cm         30 x 30, 80 x 80, 100 x 100 cm

ook wit licht
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de dubbele rij ledverlichting geeft 
extra licht voor je dagelijkse verzorging.

Een stoere nieuwkomer

De LoooX Mirror Black Line is nieuw in de collectie en  

onderscheidt zich door een mat zwarte rand aan de buiten-

zijde. De zwarte kleur geeft de badkamer direct een stoere 

uitstraling. Het model is verkrijgbaar in twee varianten. De 

spiegel is leverbaar met of zonder geïntegreerde ledverlichting. 

Met vijf speelse maatvoeringen past de spiegel perfect in 

elke ruimte. De LoooX Mirror Black Line is ontworpen voor in 

de badkamer, maar past ook prima in andere woonruimtes. 

De spiegel heeft een breedte van 80, 100, 120, 140 en 160 

cm en een hoogte van 60 cm.

Kies voor rond

Aanvullend op de rechthoekige variant, hebben we ook de 

ronde LoooX Mirror Black Line. Een prachtexemplaar! Ook de 

ronde versie is voorzien van een mat zwarte rand waardoor 

de spiegel een stoere uitstraling krijgt. Tip: combineer  

meerdere ronde spiegels voor een speels effect op de muur. 

 

Inspiratie nodig? Check ons spiegel moodboard op de site!

De grootste trend in de bad-

kamerwereld is de industriële,

zwarte look. Ook LoooX speelt 

hierop in met de LoooX Mirror

Black Line. Inmiddels is de 

gehele LoooX collectie flink

uitgebreid met veel black-

items. Met zwarte items creëer 

je al snel een hele andere 

uitstraling in de badkamer.

“ Een trendy 
spiegel met 
zwart detail

”

wist je dat..

check het 
moodboard!

 23
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Onze LoooX website is compleet vernieuwd, 
voor professional en consument
Een website boordevol inspiratie. It #loooxgood!

Inspiratie

Navigeer rustig door onze ruime badkamercollectie. Onze 

site is visueel ingericht, dus je wordt overspoeld met mooie 

content. De perfecte voorbereiding voor jouw nieuwe 

droombadkamer. Al onze producten zijn helemaal volgens 

de laatste badkamertrends en met zorg door ons ontwikkeld.

  

 

Verlanglijst

Je hebt bouw of verbouwplannen voor je badkamer? 

Leuk! Onze site is een bron van inspiratie en staat vol met 

mooie afbeeldingen. Goed om te weten: 

jouw  favoriete badkamerfoto’s kun je heel 

 een voudig bewaren in “mijn verlanglijst”.   

Zo creëer   je een eigen moodboard.

Downloadpagina

Op onze site hebben we een speciale downloadpagina. 

Hierop vind je de catalogussen met prijzen, technische 

tekeningen en handleidingen van al onze producten. Dit is 

een veel  bezochte pagina en een handig overzicht voor de 

professional. De documenten zijn eenvoudig te downloaden. 

Het overzicht is te vinden rechtsboven de LoooX website 

onder het kopje ‘downloads’. 

Handig: de documenten zijn op alle devices goed leesbaar!  

Technische informatie

Op onze adviespagina geven we uitleg over hoe je een LoooX 

product het beste kunt onderhouden en indien nodig kunt 

repareren. Hierdoor blijft de kwaliteit van het product  

behouden. We geven een heldere uitleg over alle soorten 

materialen. Tevens zie je welk onderhouds- of reparatiesetje 

daarbij het meest geschikt is. Een ideaal overzicht voor 

zowel de consument als de professional. 

looox.eu

“ Geoptimaliseerd 
voor alle devices ”

bekijk de nieuwe 
website zelf

26    27
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handwerk door vakmensen waardoor elk 
product een unieke tekening heeft.

Decoratief

Heb je een saaie badkamermuur of kom 

je ruimte te kort? Bekijk dan onze nieuwe 

wandplanken. Erg decoratief! De combi-

natie van het massieve eikenhout en rvs 

geven een stoere uitstraling. De wand-

planken passen ook perfect in andere 

ruimtes, zoals in de woonkamer, keuken 

of in de gang. De finishing touch van elke 

ruimte. 

 

 

 

Enorm praktisch

Kan jouw badkamer wel wat extra

opbergruimte gebruiken? Bekijk dan deze

nieuwe hoge kast. Dit meubel is perfect

als je veel spullen kwijt 

moet. Hij is omkeerbaar 

waardoor de kast links en 

rechtsdraaiend is. De  

kasten bestaan uit 

 massief eikenhout en 

worden met passie in 

onze meubel makerij 

gemaakt.

Gewaagde kommen 

Wil jij een echte blikvanger in de badkamer? Dan hebben 

wij goed nieuws voor jou. Nieuw zijn deze flinterdunne 

opbouw kommen. Perfect in combinatie met onze eiken 

LoooX meubels. Deze nieuwkomers zijn gemaakt van ruw  

afgewerkt keramiek en verkrijgbaar in vier unieke kleuren.   

Het gewicht van de keramiek is vrij licht, maar wel erg stevig 

en stabiel voor plaatsing op een meubel. Opbouwkommen 

zijn hip en zien we steeds vaker in de badkamer. 

Ga jij voor de kleur zwart, antraciet, licht grijs  

of roest?   

Stel jouw ideale combinatie samen

Dankzij de ruw afgewerkte finish 

ben je verzekerd van een 

gewaagde look. De 

kommen worden los 

van onze meubels ge-

leverd. Hierdoor heb je dus 

alle vrijheid om de producten met 

elkaar te combineren.  

Tip: stem de kleur van de kraan en kom wel met elkaar af 

voor een mooi geheel. 

Onze eigenzinnige 

badkamer collectie blijft 

groeien. De nieuwe LoooX 

items ontstaan door  

jullie klantwensen. En die 

mixen we vervolgens met 

onze eigen creativ iteit.  

Zo wordt onze collectie 

steeds uitgebreider en  

completer. Vol trots laten 

we de nieuwkomers zien. 

Enjoy! 

“New arrivals”

wist je dat..

verkrijgbaar in 
zwart of rvs

enkel of dubbele 
uitvoering

een greep uit onze 
collectie
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Wij gebruiken  
alleen massief 
eiken“

”

Tijdloze opbergboxen

De LoooX Wooden BoX is een massief eiken

opbergbox, verkrijgbaar in verschillende formaten 

en kleuren. Hang je ze strak naast elkaar of juist 

speels verspreid in je badkamer? Alles is mogelijk. De 

LoooX Wooden BoX is verkrijgbaar in de formaten 

30 en 60 cm en een diepte van 10 cm. De achter-

platen zijn verkrijgbaar in mat wit, mat zwart en 

geborsteld rvs. Welke kleur heeft jouw voorkeur?

Een sfeermaker

Liever een rond design? Ga dan voor de 

LoooX Wooden BoX Round, nét even  

anders. Plaats je badkamerspullen in de 

ronde opbergbox en voeg leuke accessoires 

toe voor een speels effect. De buitenrand 

is verkrijgbaar in geborsteld rvs en in de 

kleuren mat zwart, mat wit en antraciet.

Een echte sfeermaker in de badkamer! 

“Een speelse 
en moderne 
opbergbox

”

32    33
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raw eikenhout is ± 75 jaar oud

De LoooX Wooden Bath Shelf

is een ideaal badkamer-

accessoire. De badplank is 

sinds vorig jaar op de markt 

 en inmiddels razend populair. 

Kort geleden ontvingen we 

met de badplank een 

nominatie van het maga-

zine VROUW voor beste 

VROUW-product van 

het jaar. Daarom…

Unieke exemplaren

Tevens hebben we een stoere badplank van 75 jaar oud

massief eikenhout in de collectie. De LoooX Wooden Bath

Shelf RAW. Geef je badkamer met deze badplank meteen

een eigen karakter! Ook deze variant is verkrijgbaar in de 

lengtematen 78 of 88 cm. 

Waar koop je LoooX?

LoooX wordt in Nederland verkocht door bijna elke sanitair-

specialist bij jou in de buurt. Voor België neem contact op met 

Aquaware op +32 (0)15 690 190 of mail naar info@aquaware.be  

Benieuwd naar de hele LoooX collectie? Laat je inspireren op 

onze website of volg ons op de social media.

“ Vijf redenen waarom 
de badplank een  
musthave is

”
1

3

2

4

5

De LoooX Wooden Bath Shelf heeft een handige 
inleg voor je tablet of een spannend boek.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor het plaatsen 
van een kop thee of glas wijn. Let op: er kunnen vlekken  
ontstaan door vochtinwerking. 

De badplank is verkrijgbaar in 2 lengtematen 
(78 of 88 cm) en past nagenoeg op elk bad.

De Wooden Bath Shelf is gebeitst, geolied en in de was 
gezet en hierdoor geschikt voor de badkamer. De bad-
plank behoeft nog wel periodiek onderhoud. 

Los van het functionele aspect, is het een echte eyecatcher!
bekijk de badplank

op onze website

diverse kleuren

34    35
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Het meubel is voorzien van 

een goede beschermlaag. 

Na aanschaf van een eiken-

houten badmeubel adviseren 

wij het product maandelijks 

te onderhouden met een 

onderhoudsset. Gebruik 

hiervoor de Wood  

Maintenance Set.

Artikelnummer: wms

Een droombadkamer

Twee jaar geleden kochten Joost en Marieke hun droomhuis. 

Een ruim, karakteristiek huis in een landelijke omgeving. 

De woning is nagenoeg geheel verbouwd. Ook de badkamer 

onderging een complete make-over. Een paar maanden 

geleden is de nieuwe badkamer uitgezocht bij een sanitair-

specialist en inmiddels was het tijd voor installatie. 

#Loooxgood

Er is gekozen voor een wellness look & feel. Deze look is op 

alle vlakken doorgevoerd en zie je onder andere terug in de 

warme kleuren en luxe materialen. Naast een heerlijke  

stortdouche, een vrijstaand bad en indrukwekkende tegels, 

is er gekozen voor een LoooX badmeubel. De keuze was al 

snel duidelijk “We wilden graag een stoer meubel dat mooi 

zou passen bij de gekozen uitstraling. We werden direct  

enthousiast bij het zien van de massief eiken LoooX meubels. 

De keuze viel uiteindelijk op de LoooX Drawer BoX.” 

Joost en Marieke vonden het prettig dat er voldoende ruimte 

was voor het opbergen van de handdoeken en toiletspullen. 

“Het eikenhout geeft een warme uitstraling en past perfect bij 

de tegels. Naast een LoooX meubel hebben we het interieur 

compleet gemaakt met een badplank.” Er is gekozen voor de 

stoere RAW-versie. Deze badplank is een echte eyecatcher 

en geeft een stoere touch aan het interieur. De badkamer 

straalt werkelijk karakter uit. Wij zijn er dol op!

Thuis bij...

“ Een schitterende
badkamer voorzien van
stoere LoooX items

een badkamer met wellness gevoel

Joost en Marieke hebben dit jaar hun badkamer laten verbouwen.   

De badkamer haalt echt het wellness gevoel naar boven en is voorzien  

van diverse LoooX-items. 

38    39



Ga er maar voor zitten

De LoooX Wooden Stool is een stoere, massief eiken badkamerkruk. Deze badkamerkruk 

is een echte eyecatcher en is multifunctioneel. Of je de kruk nu gebruikt als bijzettafel 

naast het bad of als decoratie item, wij vinden het een onmisbaar product voor in de 

badkamer! Het frame is uitgevoerd in mat zwart of geborsteld rvs. 

Led there be light

Verlichting is een essentieel onderdeel 

als het om sfeer gaat. Met de uitdagende 

LoooX Light Collection geef je elke ruimte 

een verfijnde en elegante touch. De  

 trendy hanglampen zijn verkrijgbaar in 

twee verschillende lengtematen of als 

set. Kies jij voor de kleur mat zwart, mat 

wit of geborsteld rvs?

“ Praktisch  
& stijlvol

”

40    41



GREENLABEL

AUTOMATIC

Turn Off Timer

slechts een greep uit onze collectie

“ Hip &
functioneel

Speel met kleuren

De LoooX inbouwnissen zien er niet 

alleen mooi uit, maar creëren ook extra 

opbergruimte. Een ideaal item voor 

het opruimen van je douchespullen. De LoooX Colour BoX is 

een praktische en moderne eyecatcher in iedere badkamer. 

Verkrijgbaar in verschillende maten en in vier modieuze 

kleuren: mat zwart, antraciet, wit of geborsteld rvs.

Flexibiliteit is een sterk punt van de LoooX Colour BoX.  

De inbouwdiepte is namelijk variabel. Bouw je de opbergbox 

helemaal in de muur of laat je hem speels uitsteken?  

Ontdek de mogelijkheden. 

Maatwerk mogelijk

42    43



Zwevende elementen

De LoooX Corner Shelf is een mooi alternatief voor het door-

snee doucherek. Deze shampoohouder wordt geïntegreerd 

in de voegen van de tegels. Hierdoor is de LoooX Corner Shelf 

netjes weggewerkt. Leverbaar in geborsteld rvs en in de 

kleuren mat zwart, antraciet en wit.  

 

De LoooX Colour Shelf is een inbouwplanchet dat subtiel

tevoorschijn komt uit de voegen van jouw tegels. De plan-

chets zijn in diverse lengtes (30, 60 en 80 cm) verkrijgbaar en 

leverbaar in de kleuren mat zwart, antraciet en wit. Ze lijken 

te zweven in de ruimte en zorgen voor een opgeruimd gevoel.

 

Opgeruimd staat netjes

musthave accessoires

De badkamertrends laten zien dat de badkamer hip en functioneel kan zijn. Onze accessoires 

sluiten perfect aan op deze trend. Laat je inspireren door de mogelijkheden en maak jouw 

badkamer compleet met deze handige badkameraccessoires.

44    45

Creëer ruimte in de badkamer

In ons magazine heb je kennisgemaakt met de LoooX 

Wooden BoX en LoooX Colour BoX. Twee hippe én functio-

nele nissen. Maak daarnaast ook kennis met de LoooX BoX, 

een tijdloze inbouwnis in geborsteld rvs. De nis heeft een 

inbouwdiepte van 7 of 10 cm. Met lengtematen variërend 

tussen de 15 en 120 cm is er altijd een variant die past bij 

jouw interieur.. Voorkeur voor een verborgen nis? De T-BoX 

inbouwnis kun je betegeld in de muur wegwerken. De zicht-

bare rand en binnenzijde van deze modellen zijn op kleur 

gebracht. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. 



“ Praktisch & 
ruimtebesparend”

Innovatieve toiletoplossingen

Bij LoooX maken we dagelijks stoere badkamermeubels, 

access oires en meer producten die een musthave zijn voor in de 

badkamer. Zo ook onze LoooX Closed serie. Deze serie bestaat 

uit slimme toiletoplossingen voor in je toilet- of badruimte. 

De collectie bestaat uit opbergsystemen voor de toiletborstel, 

toiletrollen, wc-rolhouders en de prullenbak. Wist je dat je 

met de inbouw reserverolhouder tot wel zes toiletrollen in 

de wand kunt opbergen?

Netjes weggewerkt

Vanaf nu behoort het ergeren aan je toiletborstel tot de verleden tijd dankzij 

de LoooX inbouw toiletborstelhouder. Praktisch, hygiënisch en stijlvol!  

De toilet borstel is nu mooi weggewerkt en toch binnen hand bereik. Kies je 

voor geborsteld rvs of voor een betegelbare versie?

Leuk detail: boven de toiletborstel is een opbergvak of wc-rolhouder mogelijk. 

Extra opbergruimte is ideaal om bijvoorbeeld een wc-rol in op te bergen. 

Bekijk de mogelijkheden!

de betegelbare versie

ruimte voor wel zes rollen

bekijk onze 
toiletoplossingen online
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Eenheid in stijl

Ventilatieroosters in je badkamer, toilet en keuken zijn vaak 

niet in harmonie met de mooie design producten waarmee 

de ruimtes zijn vormgegeven.  Dit is vanaf heden verleden 

tijd met de LoooX Air ventilatie roosters. Onze stijlvolle  

LoooX Air ventilatieroosters maken je badkamer en de  

andere woon ruimtes helemaal af.

Een mooie handdoekhouder

Ben je op zoek naar een handdoekhouder? Bekijk dan onze 

LoooX Dry! De LoooX Dry is een prachtige handdoekhouder in 

gepolijst of geborsteld rvs. Verkrijgbaar in 6 lengtematen  

variërend tussen de 50 en 100 cm en een diameter van Ø 3 cm.

48    49

rvs ontluchtingsroosters
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+31 (0)570 610 071

Abonnementen België:

+32 (0)15 690 190

© Copyright LoooX Bathrooms.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 

of gekopierd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. De uitgever kan op 

generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor 

eventueel ondervonden schade voortvloeiende 

uit fouten en/of onvolledigheden in de inhoud 

van dit blad. Tevens is de uitgever niet verplicht 

ongevraagd ingezonden bijdragen, die niet voor 

publicatie in aanmerkingen komen, terug te 

zenden. De adverteerder is verantwoordelijk voor 

de door hem opgegeven tekst, foto’s, logo’s en 

dergelijke. De adverteerder vrijwaart LoooX tegen 

alle vorderingen die zouden kunnen voortvloeien 

uit de schending van rechten van derden met be-

trekking tot merken, octrooien, handelsmodellen, 

auteursrechten of elk ander recht dat de derde 

zou kunnen doen gelden. 
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/loooxbathrooms

Waar koop je LoooX?

Wil jij de collectie in het echt bewonderen? Vind eenvoudig jouw dichtstbijzijnde LoooX-Dealer of  overige verkooppunt 

in onze store locator. Hier kan je een groot deel van onze stoere collectie live bewonderen. Voor België neem contact op met 

Aquaware op +32 (0)15 690 190 of mail naar info@aquaware.be.

Laat je inspireren door 
onze mooie badkamers!

Nederland    +31 (0)570 610 071    info@looox.nl  

België    +32 (0)15 690 190   info@aquaware.be 

vind een dealer bij 
jou in de buurt

LOOOX.NL


