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INNOVATIEVE
BADKAMEROPLOSSINGEN

Natuursteen
Een luxe uitstraling creëren
met natuursteen.

Adviesprijs € 4,95

In de praktijk
Kijk mee tijdens de verbouwing
van een badkamer.

easydrain.nl

STIJLVOLLE BADKAMER
OPLOSSINGEN

Het is een herfstachtige dag in 2002 en ‘drempelloos douchen’
is nog geen begrip in Nederland. Ik was ervan overtuigd dat we
hierin verandering konden aanbrengen. Het kon beter, mooier!
Mijn kofferbak is weer volgeladen om bij sanitairspecialisten de
Easy Drain douchegoot te introduceren, niet wetende dat het
‘drempelloos douchen’ zoveel teweeg zou brengen.
2018: Easy Drain is ondertussen een begrip: slimme Hollandse
douchegoten met een strak design. Inmiddels weten professionals uit de hele wereld ons en onze producten te vinden. Als ik
hieraan terugdenk krijg ik telkens weer een glimlach op mijn gezicht.
Ondanks het succes blijven we dicht bij onze kernwaarden. Wij
hechten waarde aan excellente producten, met onbegrensde
aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. En deze kernwaarden
voeren we altijd door bij de ontwikkeling van de Easy Drain.
Het land doorrijden met een volle kofferbak is al lang verleden
tijd. Inmiddels zijn we continu bezig met de ontwikkeling van
nieuwe, spraakmakende douchegoten en zijn onze producten te
vinden bij nagenoeg elke sanitairspecialist.
Eén ding is zeker: met Easy Drain bieden we oplossingen voor
iedere badkamer.

NIEUWSGIERIG?
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Klaar voor een dosis Easy Drain inspiratie?

Remco Muiderman
Directeur RM Sanitair

info@rmsanitair.nl
easydrain.nl
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EASY DRAIN IS
TOEPASBAAR BIJ
VRIJWEL IEDERE
VLOEROPBOUW

Mix & match met tegels
Voor een elegante afwerking van je waterafvoer kies je voor
een Easy Drain. Goed om te weten: veel van onze modellen
zijn geschikt in combinatie met een tegelvloer. Het enige dat je
hoeft te doen is je gewenste tegelsoort en type drain kiezen.

Eenheid in stijl
Met een gietvloer creëer je een moderne en strakke uitstraling
in de badkamer. De Easy Drain Compact TAF Low is speciaal
ontwikkeld voor toepassing bij gietvloeren. Een naadloze vloer
zorgt voor een mooie eenheid!

Trendy en functioneel

VLOEREN VOOR DE BADKAMER
Een moderne badkamer is niet
compleet zonder een Easy Drain. Onze
drains zijn in verschillende uitvoeringen
leverbaar. Welke stijl past het best bij
jou? Ontdek het in ons magazine
boordevol badkamerideeën.
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Vinyl vloeren zijn populair en makkelijk in onderhoud. Door de
ruime keuze is er altijd een ontwerp dat aansluit bij jouw stijl.
Voor deze vloersoort is de Easy Drain Vinyl ontwikkeld.

Een lust voor het oog
Ga je voor natuursteen? Dan ben je verzekerd van een natuurlijke en luxe uitstraling! Voor deze vloersoort is de Easy Drain
Compact Modulo Stone ontwikkeld.
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EASY DRAIN IN DE
PRAKTIJK
INSTALLATEUR AAN
HET WOORD

Familie Knoppe

WIJ KIEZEN VOOR ZEKERHEID

Spannend! De badkamer verbouwing is
aangebroken. Dagelijks worden er tientallen
Easy Drain douchegoten geïnstalleerd door
vakkundige installateurs. En daar zijn we
trots op. Kijk mee tijdens de verbouwing
van familie Knoppe. Bij deze klus is een
Easy Drain Compact geïnstalleerd.
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De familie Knoppe heeft een paar
maanden geleden een nieuwe
badkamer uitgezocht bij een sanitairspecialist. De installatie van de
badkamer werd verzorgd door
installatiebedrijf Mäkel. Installateur
Ronny Mäkel werkt graag met
kwaliteitsmerken zoals Easy Drain.

Tijd voor een frisse look
De oude badkamer is toe aan een
nieuwe look! Met weinig moeite
namen de bewoners afscheid van
de oude, bruin betegelde ruimte.
De badkamer is inmiddels gesloopt
en klaar voor de inleg van de Easy
Drain Compact. De installateur werkt
regel¬matig met Easy Drain producten
en geeft hierover graag zijn mening.

“Mijn taak is
het perfect
installeren”

- Ronny Mäkel uit Deventer

Werk je vaker met Easy Drain?
“Bij het grootste deel van onze bad
kamerklussen wordt een Easy Drain
verwerkt. Met een ruim assortiment
is er altijd een drain die past bij de
desbetreffende klus. De drain wordt
meestal in samenspraak met de sani
tairspecialist uitgekozen. Mijn taak is
het perfect installeren van de gekozen
drain”, aldus de installateur, Ronny Mäkel.
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Wat is je mening over de gekozen
type drain?
Bij deze klus werd een Easy Drain
Compact verwerkt. “De Easy Drain
Compact is een douchegoot die ik
regelmatig installeer. De drain is mooi
ondiep en hierdoor prefect voor
renovatieklussen.” De Compact heeft
een eenvoudig te reinigen sifon met
een zéér hoge afvoercapaciteit.
Hiermee is deze serie dé oplossing voor
renovatie. De Easy Drain Compact
werd vervolgens 10 cm van de muur
af, geplaatst.

Een tevreden klant
De bewoners zijn enthousiast over
het resultaat:

Wat zijn de reacties van klanten?
“Klanten zijn eigenlijk altijd tevreden
over een inloopdouche. Op gebied van
waterafvoer kom ik bij renovatie nog
vaak de hoge douchebakken tegen.
De installatie van een Easy Drain zorgt al
direct voor een andere beleving en dit
geeft een ruimtelijk gevoel.”

“In een relatief kleine ruimte is voor
ons een droombadkamer gerealiseerd.
De frisse kleuren en het gekozen meu
bilair geven een ruimtelijk gevoel. We
hebben gekozen voor mooie, kwalitatieve
merken zodat we weer jaren vooruit
kunnen. En dat is zeker gelukt”, aldus
de bewoners.

“W
 e zien dat
er met goede
materialen is
gewerkt.”
- Familie Knoppe uit Deventer

Waarom de Easy Drain Compact?
”Wij hadden eerlijk gezegd weinig ver
stand van waterafvoer. Een ding wisten
we wel: wil wilden geen douchebak
meer.“ De keuze viel op een moderne
inloopdouche.
De bewoners zijn door de sanitairspecialist geadviseerd over de verschillende
mogelijkheden.
Wij wensen de familie veel (douche)
plezier in hun nieuwe badkamer!

DE DRAIN SLUIT
NAADLOOS
AAN IN ONZE
BADKAMER

Schoonmaken
Wij adviseren de Easy Drain met enige
regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de Easy Clean Set. De Easy Clean
Set verwijdert deze oppervlakkige
vervuiling, aanslag en andere lastig te
verwijderen verontreinigingen.
Easy Drain Compact
P 100% waterdicht
P Lage inbouwdiepte (vanaf 63 mm)
P Gemakkelijk te reinigen sifon
P Zeer hoge afvoercapaciteit
P Verschillende inbouwmogelijkheden
P Verschillende roosterafwerkingen

Meer weten over de
Easy Drain Compact?
Check easydrain.nl
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UITGEBREID
ASSORTIMENT

Xs Nano

Aqua Delta

KIES JOUW STIJL

Multi Tegel

Vinyl

Compact Zero Wall

Compact

Multi

Fixt

Xs

Aqua

Specials

Een tijdloze drain

Handige drain

Tijdloos rvs

Super smal

Putten in overvloed

Meer mogelijkheden

De Easy Drain Compact is een tijdloze
drain met verschillende roostermogelijkheden. Ga je voor een rvs rooster
of een betegelbare versie? Maak een
keuze die past bij het geheel van je
badkamer.

Net als de Compact heeft de Multi
verschillende roosterafwerkingen. Laat
je voor de keuze inspireren door alle
mogelijkheden op onze site. Wist je
dat de waterafvoercapaciteit van de
Multi zo hoog is dat er zelfs een dubbele
douchekop geplaatst kan worden?

De drain bestaat uit volledig rvs, en is
leverbaar in verschillende maatvoeringen. Het rvs geeft de badkamer allure
en stijl. De Easy Drain Fixt is toepasbaar bij elke type badkamer.

Bekijk onze stijlvolle Easy Drain Xs.
Wanneer je gaat voor dit type, heb je
gekozen voor het smalste doucheafvoersysteem uit onze collectie. Met
Xs douchegoot creëer je een minimalistische look in de doucheruimte.

Naast douchegoten, hebben we ook
doucheputten in vele soorten en
maten. De putten zijn in verschillende
modellen verkrijgbaar, waaronder in
een driehoekige, vierkante, of ronde
variant. Hierdoor is er altijd een
uitstraling dat aansluit bij jouw
wensen. Wat is jouw ideale vorm?

De Special collectie is een unieke serie
aan douchegoten. Vormen voor verschillende toepassingen. Denk daarbij aan 1/4 cirkel of schuine hoeken.
Vierkant of rond. De specials worden
veelal geplaatst in bijzonder of speciaal te ontwerpen badkamers.
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NATUURSTEEN
EEN LUXE
UITSTRALING

Carrara marmer is een wit of
blauw-grijze marmersoort van
hoge kwaliteit.
Afkomstig uit de provincie Massa en
Carrara in de Lunigiana streek. Het
meest noordelijk puntje van Toscane
in Italië.
Er zijn verschillende soorten natuursteen waaronder graniet, kwartsiet,
leisteen, travertin, kalksteen, marmer
en hardsteen.
Voor de natuursteen toepassing heeft
Easy Drain de Compact Modulo
Stone ontwikkeld.
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Multifunctioneel
Creëer een strakke uitstraling in de
badkamer met de Easy Drain Multi!
Het unieke aan de Multi is dat het
sifonhuis 360-graden gedraaid kan
worden. Dit maakt het installeren van
de Easy Drain een stuk eenvoudiger.

EASY DRAIN
COMPACT
DE MEEST ONDIEPE
TER WERELD

Die past als gegoten
De Easy Drain Compact is een uitstekende keus voor je doucheruimte!
Bekijk hier verschillende roostermogelijkheden. De keuze is aan jou. Welke
afwerking past bij jou interieur? Na het
uitkiezen van het type rooster kan het
installeren beginnen.
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Een stukje techniek: wat is
de sifon?
De sifon, ook wel te vergelijken met
een zwanenhals of waterslot, voorkomt nare geurtjes in de badkamer.
Dit komt doordat het water wordt
vastgehouden in de sifon waar nare
geurtjes niet doorheen kunnen komen.
De sifonhuis van de Multi kan met
zijn 360-graden draaibare aansluiting
heel eenvoudig gekoppeld worden
aan de afvoerbuis.

Bekijk al le
Easy Drain
accessoires op
onze site

Onderhoud
De badkamer moet je regelmatig
schoonmaken en goed ventileren.
Het is belangrijk dat ook de Easy Drain
met enige regelmaat wordt schoongemaakt. Bij een douchegoot kunnen
namelijk soorten vuil zoals zeepresten,
haren of vet zich gaan hechten.

De EasyClean
Set verwijdert deze
oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastig te verwijderen
verontreinigingen. Een schone
Easy Drain zorgt ervoor dat het water
snel en efficiënt afgevoerd kan worden.
Verstoppingen worden hierdoor
voorkomen.

EASY DRAIN
MULTI
FRAAI ÉN
FUNCTIONEEL
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EASY DRAIN
XS
MAAK VAN JE DOUCHEGOOT
EEN WARE EYECATCHER

Smal, smaller...
Tegenwoordig kun je alle kanten op
wanneer het om de badkamer inrichting gaat. Kies je voor luxe en design?
Dan is de Easy Drain Xs misschien
iets voor jou. Deze schitterende drain
heeft meerdere malen een award
gewonnen op gebied van design en
innovatie. Wij snappen wel waarom!
De Easy Drain Xs is de perfecte mix
tussen design en innovatie. Pure
luxe! De drain is 100% waterdicht
en beschikt over een uitstekende
waterafvoer. Leverbaar in verschillende lengtematen en afwerkingen.
De keuze is aan jou.

High tech
en vooral
supersmal

Xs Nano Wall

Xs
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Xs Nano
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HOE KIES JE
JOUW DRAIN?
5 TIPS VOOR JOU

1

Renovatie of nieuwbouw

2

Design of praktisch

3
4
5
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Tijd voor een nieuwe badkamer, leuk! Een goed begin is het halve werk. Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan kwaliteitsnormen en behoeft daarom een waterslot
van 50 mm. Daar waar mogelijk pas een waterslot 50 mm toe.

Kies het type drain die past bij jouw wensen. Zo beschikken onze Multi modellen
over een draaibaar sifonhuis welke praktisch kunnen zijn met de afvoerleiding.
Kies je puur voor design? Kijk dan eens naar de Xs.

Budget
Binnen de gekozen stijl en het budget zoek je je Easy Drain uit. Kies je voor een
Dot of Square design drain of ga je voor de Aqua Compact doucheput? Weeg je
keuze af met je budget. Voor elke klus hebben wij een geschikt afvoersysteem.

Installateur
Laat je klus uitbesteden door een erkende installateur. Bekijk onze installatievideo’s
of download onze app voor handige tips en informatie. Vergeet niet: installatie is
vakwerk!

Laat je adviseren
Twijfel je over de juiste toepassing in je nieuwe badkamer? Laat je dan inspireren op
onze website. Ook onze binnendienst staat je graag te woord voor advies. Uiteraard
kun je ook naar de sanitairspecialist bij jou in de buurt.
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SIMPLE&CLEVER

Let’s clean

Tips voor de badkamer

Easy Drain douchegoten
zijn heel eenvoudig te
reinigen. Gebruik hiervoor
de EasyClean Set. Met
deze cleaning set blijft
het rvs-rooster schoon,
mooi en glanzend.
Artikelnummer: ed-sc

In 30 seconden tijd delen we handige tips over verschillende

De kracht van eenvoud

Easy Drain onderwerpen. Zo geven we uitleg over onder andere

De Easy Drain M-Line is een schitterende
drain. De M-Line is perfect afgewerkt

het Multi sifonhuis en het roosterhaakje. Na het zien van deze

en vormt een mooi geheel in de

Bekijk de
video's!

badkamer. Het rooster kan als rvs
geborsteld of omgedraaid als tegelrooster gebruikt worden.

handige video’s ben je helemaal up-to-date.

“Handige tips en weetjes.”

Rvs-kleurige kit
EasySilicon is een elastische, eenvoudig te
verwerken siliconenkit in een unieke rvs-kleur.

Doucheputten

De rvs-kleurige kit sluit perfect aan bij onze

De Easy Drain doucheputten

Easy Drain producten.

zijn in veel typen en afmetingen
beschikbaar. Bekijk hier de

Bekijk al le
Easy Drain
accessoires op
onze site
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Easy Drain Aqua Brilliant.
Een briljante keus!

De Easy Drain 30 seconds is een

Hiermee kan je het rooster op de

nieuw concept. Leuk om te weten:

juiste tegelhoogte afstellen. Dit soort

de tips en weetjes die we delen

weetjes komen aan bod in de

komen daadwerkelijk uit de praktijk.

Easy Drain 30 seconds. Onze video's

Trendy Black

Neem als voorbeeld het oranje

nog eens terugzien? Op ons

roosterhaakje. “Waarvoor is dat oranje

YouTube-kanaal (@easydrainnl) vind

Op zoek naar zwarte items in de badkamer? Kies voor de

ding?” Easy Drain douchegoten

je onze video’s terug.

Easy Drain BLACK. Een limited edition drain die naadloos

worden standaard geleverd met het

aansluit bij de laatste trends. De Easy Drain BLACK is in het

oranje roosterhaakje. Hiermee haal

Heb je vragen waar we op in

bezit van een stoer zwart rooster en dat maakt hem een

je het rooster eenvoudig eruit voor

kunnen spelen? Stel je vraag via

echte eyecatcher in de doucheruimte.

het reinigen van je douchegoot. Maar

marketing@rmsanitair.nl.

wist je dat het roosterhaakje ook

Met veel plezier willen wij je

gebruikt kan worden als inbussleutel?

vraag beantwoorden!
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EASY DRAIN
AQUA

Bekijk al le
Easy Drain
accessoires op
onze site

EASY DRAIN
DOT EN SQUARE
GROOTFORMAAT
DESIGN DRAINS

ELEGANTE SERIE
DOUCHEPUTTEN

De juiste combinatie
Een doucheput is allereerst enorm
praktisch. Wij combineren onze
slimme technieken met een stijlvol
uiterlijk. De Easy Drain Aqua doucheputten zijn leverbaar in verschillende
varianten, waaronder in vierkante en
driehoekige modellen. Ook handig:
de doucheputten zijn eenvoudig te
reinigen!
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Volledig rvs
Doucheputten zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder in
volledig rvs. De Easy Drain Aqua Plus
is een schitterende doucheput en
bestaat uit 100% rvs. Hiermee geef je
de doucheruimte een fraai uiterlijk.

Aan de slag
Bij het kiezen van een doucheput heb
je allereerst de juiste afmeting nodig.
Is het een renovatieklus? Bekijk dan
de Easy Drain Aqua Compact. Dit is
namelijk onze laagste doucheput en
hierdoor perfect voor een renovatieklussen.

Groot stukje techniek
Maak van je douchegoot een ware
eyecatcher met de Easy Drain Dot of
Square. Design drains van onbegrensde
luxe en kwaliteit! De drains worden
gekenmerkt door de ronde en vierkante
vorm en buitengewone omvang.
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Dot

EASY DRAIN
WTW
KIES VOOR
DUURZAAM

Tip voor een duurzame badkamer
Wij hechten waarde aan duurzaamheid. Daarom hebben wij de Easy Drain
WTW in de collectie, een warmte‑
terug-win systeem. Het Easy Drain
WTW systeem zorgt ervoor dat de
warmte energie van het afgevoerde
douchewater via een spiraal wordt
overgedragen aan koud leidingwater. Hiermee wordt niet alleen geld
bespaard door verlaging van de
stookkosten, maar verbetert ook het
energielabel van de woning en draagt
dus bij aan een duurzame toekomst.

Onderhoud
WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde
warmte-terug-win systemen.
Verontreiniging door opgehoopte
zeepvetten, huid-talg, kalk en haren
wordt op een efficiënte wijze los
geweekt en afgevoerd.
Artikelnummer: ED-WTW-CLEANER

Het Easy Drain WTW systeem wordt
separaat van de Easy Drain douchegoot of put geleverd. Easy Drain WTW
systeem is beschikbaar in combinatie
met de Aqua en Multi doucheafvoersystemen.
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EASY DRAIN
SPECIALS
UNIEK EN SPECIAAL

Speciale afwerking
De Special collectie is een unieke
serie aan douchegoten. Als je kijkt
naar de verschillende modellen, zal
het je verbazen wat de mogelijkheden
zijn! Kenmerkend aan deze serie is
de speciale, vaak afwijkende vorm of
toepassing. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een ronde doucheruimte of
een vinyl vloer afwerking.
Een ander goed voorbeeld zijn de
Easy Drain M- en S-Line. Deze
douchegoten zijn nagenoeg onzichtbaar vanwege de slimme designs.
Kies voor deze typen douchegoten
als je houdt van een minimalistische
look. Liever een opvallend design?
Bekijk dan onze Easy Drain Dot &
Square, onze grootformaat
douchegoten!

Bekijk de
hele co llect ie op
easydrain.n l
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EEN KIJKJE ACHTER
DE SCHERMEN

Dagelijks worden er honderden
Easy Drain douchegoten
geproduceerd. En daar zijn we
trots op. Wist je dat in onze
productieruimte echt iedere
drain uitvoerig wordt getest?
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Easy Drain douchegoten worden met
zorg door ons ontwikkeld en één voor
één getest. Na de ontwikkeling komt
de Easy Drain bij een testruimte waar
de drain wordt onderworpen aan
een speciale druktest. Hier wordt de
waterdichtheid gecontroleerd. Zodra
het groene lampje brandt, is de

Easy Drain geslaagd voor de test. Dit
houdt in dat de drain 100% waterdicht
is. De drain wordt vervolgens gereed
gemaakt voor transport. Indien er een
rood lampje brandt, is de drain niet
100% waterdicht. Dit komt gelukkig
zelden voor! Mocht dit wel het geval
zijn, wordt de Easy Drain afgekeurd.
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HOTEL OKURA
AMSTERDAM
EEN MOOIE EASY DRAIN
REFERENTIE

Het luxe 5-sterren superior Hotel Okura Amsterdam is gevestigd in de wijk De Pijp. Onlangs is het
hotel gerenoveerd waarbij onze Easy Drain douchegoten zijn toegepast. Daarmee zijn zowel alle
hotelkamers als het zwembad voorzien van onze slimme technieken.

Unieke locatie
Hotel Okura Amsterdam ligt bij de
Amstel, vlak bij het financiële, culturele
en uitgaansdistrict. Het hotel biedt,
naast vier door Michelin bekroonde
restaurants, een fitnessruimte, een spa
en binnenzwembad. Het luxe gevoel is
doorgevoerd in alle ruimtes waarbij enkel
gerenommeerde merken zijn toegepast.
Met trots mogen we melden dat onze
Easy Drain douchegoten zijn verwerkt in
alle hotelkamers en bij het zwembad.
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“Het luxe gevoel is
doorgevoerd in
alle ruimtes...”

Maatwerk
Samen met de opdrachtgever is er
gekozen voor twee typen Easy Drain
douchegoten. Alle hotelkamers zijn
voorzien van een maatwerk Easy Drain
Compact. Dit type drain paste perfect
bij de installatieklus. Tevens is gekozen
voor de Easy Drain Compact vanwege
de betrouwbaarheid, kwaliteit, maatwerkmogelijkheden en het feit dat de
drain goed reinigbaar is.

LUXE 5-STERREN
SUPERIOR HOTEL

Het binnenzwembad is voorzien
van de Easy Drain Multi TAF. Daarbij
is gekozen voor een betegelbare
afwerking. Hierdoor creëer je een
mooi en strak geheel. Met veel plezier
hebben wij zowel alle hotelkamers
als het binnenzwembad voorzien van
onze slimme technieken.

Ook benieuwd naar de
mogelijkheden?
Neem dan contact op met
Jeroen Kruit, Project Manager
Easy Drain
jeroen@rmsanitair.nl
06 13 04 99 00
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TERUGBLIK
DESIGN DISTRICT
De 16e editie van Design District
in Rotterdam zit erop.
We kijken terug op een geslaagde
beursdeelname. Design District is
een interieur- en designbeurs waar
je wordt overspoeld met indrukwekkende producten. Wij toonden
onder andere de Easy Drain Special
Finishes. De opkomst was top en
we hebben op onze stand veel
enthousiaste bezoekers gesproken.
Design District, tot de volgende editie!

BLACK
ZWARTE UITVOERING | REINIGBAAR SIFON | WPS TECHNIEK (VOORGEMONTEERD WATERDICHT DOEK)
TAF SYSTEEM (FRAME OP TEGELDIKTE VERSTELBAAR) | HOGE AFVOERCAPACITEIT
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Download de officiële
Easy Drain app
Installatieadvies Productkeuzehulp Materiaallijst
Verkooppunten Barcode scanner app.easydrain.nl

iOS App Store

Google Play

Waar verkrijgbaar?
Onze Easy Drain producten zijn verkrijgbaar
bij de betere sanitairspeciaalzaken verspreid door heel
Nederland. Voor meer informatie mail of bel ons:
info@rmsanitair.nl
+31 (0)570 610 071
Voor België neem contact op met Aquaware op
+32 (0)15 690 190 of mail naar info@aquaware.be

Vragen? Bel onze Binnendienst!
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