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GRANDo Bent u op zoek naar uw ideale 
badkamer, voorzien van de laatste 
trends en de nieuwste ontwikkelingen? 
Grando biedt betaalbaar baddesign, 
speciaal voor u ontworpen. Bij Grando 
vindt u gegarandeerd de badkamer van 
uw dromen!
 
Voor een persoonlijk en vrijblijvend 
advies bent u van harte welkom in 
de prachtige showroom van Grando 
Badkamers.

Bij Grando bent u verzekerd van:

Specialist in alle
prijsklassen

Gedetailleerd
3D ontwerp

Transparant 
prijsoverzicht 

Het adres voor 
algehele installatie 

Betrouwbaar en milieu-
bewust assortiment

Servicegericht: 
voor, tijdens én 
na de aankoop

Persoonlijk advies door 
de ondernemer zelf

Erkende vakkundige 
monteurs

Altijd een betaalbaar  
en passend design

Actief
CBW-lid



LANA Landelijke looks in de badkamer. Stoere en robuuste materialen gecombineerd met 
hout geven een unieke sfeer. De nis in het douchegedeelte zorgt voor ruimtelijkheid.



RIALTo Een relaxruimte in uw eigen huis, wat wilt u nog meer. De prachtige 
schaalvormige wasbakken komen perfect uit op het houten badmeubel.

Horizontale tegels 
laten uw ruimte 
groter lijken.



Betaalbaar.
 

Binnen ieder budget een passend ontwerp, voor zowel de compacte als royale 

ruimte. Grando is namelijk leverancier van badkamers in álle prijsklassen. 

Er zijn 1001 mogelijkheden, van sfeervol landelijk tot strak modern.



PANTONE
424 U

PANTONE
347 U

PANTONE
7501 U

PANTONE
Warm gray 1U

PANTONE
Black 2 U 2x

PANTONE
7527 U

Grando is 
specialist 
in álle 
prijsklassen.



Nissen zijn 
erg sfeervol en 
zeer praktisch.

RoMANCE Ruimtelijk wit, met warme accenten in naturel hout.  De 
perfecte basis om te variëren met accessoires in de stijl die bij u past.



Badkamermeubelen

Tijdens het bewegen en de dynamiek 
van het dagelijks leven nodigt het bad-
meubel programma MOTION u uit te 
ontspannen. Met een innovatieve vorm-    
geving, de functionele opbergmogelijk-
heid en een betaalbare prijs presenteert 
Grando de MOTION als trendbewust 
badkamerontwerp met voor u als doel: 
eindelijk thuis komen.

MOTION
   Het vijfde element 
      noemt zich thuis voelen
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ISAR Moderne badkamer met inloopdouche en ruim vijfhoekigbad, 
speciaal voor minder grote ruimtes. De nisjes zijn ideale opbergruimtes.



Het ontvangst in de showroom bij 

Grando was top, er werd ruim de tijd 

genomen om de perfecte badkamer 

te ontwerpen. Er werd zelfs gezorgd 

voor soep en een tosti tijdens 

lunchtijd.

 

Mede door de adviseur is de 

badkamer perfect afgestemd op de 

rest van de bovenverdieping. We 

droomden altijd van een ruimtelijke 

badkamer en deze is nog mooier 

geworden dan we durfden te dro-

men.

 

Na de montage is de adviseur zelfs 

nog langs geweest om te kijken of 

alles naar wens was. Echte service!

Meneer en mevrouw Abels.

Trots op het 
resultaat.

EEN KIJKJE THUIS IN
ALMERE
“Nog mooier dan we durfden te dromen.”



Het vrijstaande bad vormt de 
eyecatcher in de badkamer.

Variatie in de achterwand zorgt 

voor een verbluffend resultaat.



oRIoN Volledige ontspanning, een badkamer met hamam elementen. Uiterst compleet 
met toilet, douche, kranen, spiegel, wandmeubel met wastafel en design radiator. e 3.900,-



NoRMA Zwart-wit is weer helemaal van deze tijd. Voorzien van luxe, 
met hypermoderne kranen, accessoires en sfeerbepalende tegels. 

D E S I G N E R  R A D I AT O R S

Thermic  
Comfort ColleCtion 

De thermic Comfort Collection bestaat uit zes publiekslievelingen 

voor badkamer, keuken en andere ruimten. Stijlvolle radiatoren die 

zich kenmerken door kwaliteit en design tegen een heel aantrekke-

lijke prijs. De designradiatoren uit de comfort collection zijn uit voor-

raad leverbaar. ideaal voor projectbouw!

www.thermic.eu

superieure kwaliteit 
voor een eerlijke prijs

Type  Bc
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Verbouwservice.  
Grando neemt u graag alle zorgen uit handen. Indien gewenst kunnen wij onder 

andere uw oude badkamer verwijderen, leidingen verleggen, stukadoren, tegel- 

en loodgieterwerk verzorgen, elektriciteit aanleggen en vakkundig monteren. 

Complete servicemogelijkheden van A tot Z.



Grando neemt 
u alle zorg 
uit handen.



Toiletruimte. 
Een toiletruimte moet praktisch zijn, maar ook mooi. Grando adviseert u hierin graag. 

Samen ontwerpen we een indeling, perfect afgestemd op uw smaak.



SyMRA Houtstructuur in uw badkamer geeft een warm effect. 
In combinatie met hoogglans wit matcht dit fantastisch. 
Dagelijks plezier van een warme douche of een heerlijk bad.



SARIN Een ultieme combinatie van modern en nostalgie. De uitstraling wordt 
bepaald door de achterwand met print en het landelijke badmeubel. 



DE GETOONDE UITVOERING KOST €1999,-   

ER IS AL EEN KLEINE UITVOERING SUNSHOWER 

MET ENKEL INFRAROOD VANAF € 695,-

“ NIEUW BIJ GRANDO, DE SUNSHOWER”

Zonlicht en infraroodwarmte tiidens uw dagelijkse douchebeurt geeft 

u een energiek gevoel en verhoogt uw weerstand. Infraroodwarmte 

dringt diep door in de huid en houdt spieren en gewrichten soepel. 

Het gedoseerde zonlicht van de Sunshower houdt uw Vitamine D- 

gehalte op peil en zorgt voor een gezond zomers kleurtje. Een gezonde 

stijl van leven combineren met het genieten van wellness, dat is  

waar Sunshower voor bedoeld is. Sunshower is in iedere bestaande 

badkamer eenvoudig te monteren in de hoek van de douche en is 

gemakkelijk te bedienen. De Sunshower is verkrijgbaar in verschillende 

uitvoeringen, zowel inbouw als opbouw.

SUNSHOWER COMBINEERT 
ZONLICHT EN INFRAROOD MET 
DE DAGELIJKSE DOUCHE

Kies uw stijl.



 
FLoW Luxe en design geven samen een verbluffend resultaat, zoals de opzet wastafels met 
prachtige design kranen. Compleet geleverd met douche, kranen, toiletcombinatie, ligbad en 
badmeubel met spiegel.

e 6.196,-



Geniet zonder zorgen.
De kroon
op je 
badkamer.

Met Luxalon® is je badkamer pas echt af. Met meer 

dan 44 kleuren en fi nishes vind je altijd een geschikt 

plafond. Je hebt nooit meer last van vocht en hoeft dus 

niet meer bang te zijn voor schimmel en vlekken op het 

plafond. Bovendien werk je leidingen en buizen netjes 

boven het plafond weg. En op elke plek die je maar wilt, 

kun je een spotje inbouwen. Of... een inbouwradio! 

Neem een kijkje op www.luxalonplafonds.nl
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Betegeling. 
Tegels bepalen in grote mate de sfeer in uw badkamer. Bij Grando heeft u de 

keuze uit een ruime collectie wand- en vloertegels. Wij kijken graag samen met 

u naar de mogelijkheden, passend binnen uw budget. Onze vakkundige mon-

teurs kunnen ook de betegeling voor u verzorgen.



Kies uit een 
ruime collectie 
wand- en 
vloertegels.



URBAN In deze badkamer voelt u zich al snel thuis. Aardetinten en strakke 
witte tegels worden gecombineerd. Nissen om praktisch of gezellig in te richten.



Sinds 1754 staat Sealskin voor service, betrouwbaarheid en 

kwaliteit van Nederlandse bodem. Inmiddels is Sealskin al vele 

decennia hét merk voor het realiseren van uw persoonlijke bad- 

en douchebeleving. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord…           

alles kan, altijd!

Doordacht ontwerp, duurzame materialen, technische slimmigheden en de beste 
service en garantie zorgen ervoor dat u verzekerd bent van jarenlang zorgeloos 
bad- en doucheplezier. 

Gegarandeerde kwaliteit voor jaren, ontwikkeld door de eigen designers van 
Sealskin, geproduceerd volgens de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen 
en afgestemd op uw wensen! U begrijpt waarom Grando gekozen heeft voor de 
samenwerking met Nederlands marktleider in de badkamer. Bezoek een van de 
Grando showrooms en overtuig uzelf!

Meer informatie? www.sealskin.nl

BadenDouchen
Totale badkamerbeleving

Service
Betrouwbaarheid

Kwaliteit

Tijd voor uzelf.



NAoS Uniek model met betonstructuur. Er ontbreekt niets met een complete douche, 
ruim ligbad, toiletcombinatie, badmeubel, spiegelkast, kranen en design radiator. e 4.997,-



CURSA Trendy, dat is het ultieme woord voor deze badkamer. Met variatie
in accessoires geeft u steeds een nieuwe look aan deze badkamer. 

Voor inspiratie 
en advies bezoek 
Grando Badkamers 
in Almelo.



grando.nl
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