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Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw magazine bomvol 
inspiratie. Leuk dat je weer leest! In de vorige editie namen we je 
mee naar het startpunt van Easy Drain. Waar het ooit begon met 
een volgeladen kofferbak met douchegoten, is Easy Drain anno 
2020 een begrip. Daar zijn we toch best wel trots op. 

Het is altijd de kunst om vooruit te blijven kijken. Hoe kun je op 
het gebied van waterafvoer blijven vernieuwen? Dit is een vraag 
die ons continu bezighoudt. Nou, daar weten wij wel raad mee!

Heb je bijvoorbeeld onze nieuwste douchegoot al gezien? Dit 
is een goed voorbeeld van innoveren. De Easy Drain Diamond 
is echt een pareltje. Mocht je ons al kennen, dan heb je deze 
 Diamond niet kunnen missen. De introductie van deze douche-
goot hebben we namelijk groots aangepakt. En dan wel groots 
met een hoofdletter ‘G’. Is het je toch ontgaan? Geen probleem. 
In dit magazine besteden we er nog een beetje aandacht aan. 
Samen met natuurlijk onze overige items uit onze collectie! 

We blijven bezig met de ontwikkeling van spraakmakende drains. 
Passend bij ieder publiek, iedere badkamer en iedere vloer. Ben 
je op voorhand al enthousiast geworden en kun je niet wachten 
om verder te lezen? Bekijk dan vast onze online kanalen om wat 
inspiratie op te doen. 

Klaar voor die nieuwe dosis Easy Drain inspiratie?

Remco Muiderman
Directeur RM Sanitair

GROOT – GROTER – 
GROOTS(T) 

Volg ons /easydrainnl
Nederland RM Sanitair bv    +31(0) 570 610071   info@rmsanitair.nl   rmsanitair.nl  
België Aquaware   +32(0)15 690 190   info@aquaware.be   aquaware.be

info@rmsanitair.nl
easydrain.nl
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Easy Drain M-Line 



Trendy en functioneel 

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.

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!

Mix & match met tegels
 
Veel van onze Easy Drain modellen zijn geschikt in combinatie 
met een tegelvloer. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de Easy 
Drain Compact, Multi, S-Line of M-Line. Tegels zijn er in allerlei 
kleuren, maten en patronen. Je kunt dus alle kanten op. 

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 (wall-to-wall) ontwikkeld. 

DE VLOER  
VAN JE LEVEN
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VLOEREN VOOR  
DE BADKAMER

easydrain.nl

Onze douchegoten zijn te combineren met vrijwel 
iedere vloertype. De keuze op gebied van afmeting en, 

structuren en kleuren zijn eindeloos. 
Hoe combineer jij de Easy Drain? 
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R-Line

Multi Tegel Aqua Brilliant Tile Compact Zero Wall

Modulo Stone

easydrain.nl

UITGEBREID
ASSORTIMENT
KIES JOUW STIJL

Compact
Een tijdloze drain

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

Multi
Handige drain

Wist je dat de waterafvoercapaciteit 
van de Multi zo hoog is dat er zelfs 
een dubbele douchekop geplaatst kan 
worden? Ideaal! De drain heeft veel 
verschillende roostermogelijkheden 
én is dankzij het draaibare sifon heel 
eenvoudig te installeren. 

Xs
Super smal

Bekijk onze stijlvolle Easy Drain Xs. 
Wanneer je gaat voor dit type, dan heb 
je gekozen voor het smalste douche-
afvoersysteem uit onze collectie. Met de  
Xs douchegoot creëer je een minimalis-
tische look in de doucheruimte. 

Fixt
Tijdloos rvs

De Easy Drain Fixt bestaat uit volledig 
rvs en is leverbaar in verschillende 
maatvoeringen. Deze drain heeft een 
iets wat robuuster uiterlijk. Dit maakt 
‘m erg stoer! De Easy Drain Fixt is  
toepasbaar bij elke type badkamer. 

Aqua
Putten in overvloed

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. Wat is jouw ideale vorm? 

Specials
Meer mogelijkheden

De Special collectie is een unieke serie 
aan douchegoten. Vormen voor ver-
schillende toepassingen. Denk daar-
bij aan 1/4 cirkel of schuine hoeken. 
Vierkant of rond.  De specials worden 
veelal geplaatst in bijzonder of speci-
aal te ontwerpen badkamers.  

by ess



easydrain.nl

Onze branche heeft alles te maken met trends. Niet alleen op het 

gebied van accessoires, maar ook op het gebied van kleur. Lees 

hier hoe we de Marrokaanse tegeltrend combineren in de badkamer.

TEGELTREND:
MAROKKAANSE 
TEGELS
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We zien mooie projecten waar verschil-
lende trends op eigenwijze manier 
worden verwerkt bij de realisatie van 
droombadkamers. Steeds vaker zien 
we strakke oppervlakken en accessoires 
die afgewisseld worden met speelse 
tegels op de muur óf op de vloer.

Zo zijn de tegels in Marokkaanse stijl 
steeds meer in trek. De tegels nemen 
vaak een speelse vorm aan. Ook heb-
ben ze een mooi glanzend oppervlak: 
ze zijn namelijk gebakken. Zo zien we 
steeds vaker kleine verschillende tegels 
die op bewegelijke wijze samenkomen 
tot een eigentijdse wand of vloer. 

Combineren met Easy Drain
Een mooie tegelvloer kun je prima 
combineren met onze drains. Wat 
we ook regelmatig zien is een drukke 
 tegelwand in combinatie met een 
rustige gietvloer, zoals de foto hier-
onder. Bij dit project is de Compact TAF 
Low verwerkt. Dit zorgt voor een mooi 
contrast met de kleine tegels. 

 Compact TAF Low

by ess
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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. 

De keuze is reuze 
Net als de Easy Drain Compact, is de 
Easy Drain Multi leverbaar in verschil-
lende uitvoeringen. Welke stijl kies jij? 

Welke keuzes heb je bij de Compact?
Bij de Compact heb je niet alleen  
keuze in afmetingen, ook in de afwer-
king zijn er tal van mogelijkheden. 
Zo kun je o.a. kiezen voor een  stoere 
mat zwarte finish of voor een rvs- 
rooster (met of zonder gaatjes). 

Die past als gegoten
Door te kiezen voor onze bekende 
Easy Drain Compact, kies je voor 
onze meest ondiepe douchegoot ter 
wereld!  Hierdoor heeft de drain weinig 
inbouwdiepte nodig. Ideaal voor zowel 
nieuwbouw of renovatie badkamers.

Zo onzichtbaar mogelijk? 
Je kunt ook kiezen voor een betegel-
bare douchegoot. Door de tegel te 
verwerken in het rooster, zie je enkel 
een gleuf waar het water doorheen 
stroomt. Ook erg fraai!

EASY DRAIN
COMPACT
WIE KENT 'M NIET? 

EASY DRAIN
MULTI
EENVOUDIGE
INSTALLATIE
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Verkrijgbaar in verschil lende maten 

 Compact TAF

 Multi Zero  Multi Fixt  Multi Tegel

 Compact Black

 Compact Zero

 Compact TAF

by ess
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Pure luxe in je badkamer
De badkamer is tegenwoordig echt een 
plek om tot rust te komen. Wij snappen 
wel waarom! Tegenwoordig kun je echt 
alle kanten op wat betreft de badka-
merinrichting. Of je nu gaat voor XS- of 
XL-elementen, voor ieders persoonlijke 
voorkeur is er wel een geschikte uitstra-
ling te vinden. Dit geldt ook voor de 
doucheruimte. Met de Easy Drain Xs 
kies je voor de smalste douchegoot uit 
de collectie. Dit betekent niet dat de 
drain niet opvalt: in tegendeel. De Xs 
heeft echt een luxe uitstraling. 
 
Award-winner! 
Wist je dat deze schitterende drain 
meerdere malen een award heeft 
gewonnen op gebied van design en 
innovatie? Wij snappen wel waarom. 
Leverbaar in verschillende varianten, 
voorzien van een smal design.

 Xs Nano Wall

 Xs

 Xs Nano   15   

EASY DRAIN XS
DE PERFECTE 
COMBINATIE VAN  
DESIGN EN INNOVATIE 

Deze drain ligt bij Het Arsenaal van Jan des Bouvrie

by ess
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Heb je ons voorbij zien komen op televisie? 
Leuk! Hier lieten we je kennismaken met  
Easy Drain. Daar zijn we erg trots op. In elke 
aflevering kwamen er leuke weetjes voorbij. 
Deze delen we graag met je. Wist jij dit al  
over ons tv-debuut? 

Primeur op nationale televisie
Een heel seizoen lang was onze Easy Drain account-
manager Jeroen Kruit te zien als hét gezicht van ons 
mooie merk. En wat deed hij dit super. We kijken 
met veel plezier terug op dit traject!

 
Van Woonvilla naar Droomvilla
We waren met Easy Drain te zien in het programma 
Van Woonvilla naar Droomvilla op RTL4. Hierin word 
je meegenomen in de wereld van design, architec-
tuur en interieur. Doe jij graag inspiratie op? Dan is 
dit een aanrader! 

 
Een prachtige villa in Noordwijk
In de tweede aflevering werd onze drain verwerkt 
met een mooie gietvloer. Een combinatie die we 
steeds vaker voorbij zien komen. Het eindresultaat 
was namelijk prachtig! Wil je het resultaat zien? 
Bekijk de aflevering dan terug.
  
Op de beurs
Onze beurslocaties waren de perfecte plek voor 
opnames. Zo konden we in een mooie setting veel 
van onze producten laten zien. Architecten Bertram 
Terpstra en Jeroen Overmars kwamen langs voor 
meer uitleg over onze drains.

 
Landelijke introductie Diamond
Op de landelijke televisie hebben we onze nieuwste 
douchegoot geïntroduceerd. Dit is de Easy Drain 
Diamond. Een unieke en vernieuwende douche-
goot dat de traditionele ontwerpen omverblaast. 
Heb jij ‘m ook al voorbij zien komen?

EASY DRAIN OP TV: 
SAMENGEVAT IN 5 PUNTEN 

Onze uitzendingen gemist en 
alsnog nieuwsgierig?
Je kunt alle afleveringen in jouw 
eigen tempo terugkijken. Check 
ons YouTube-kanaal (qr-code).

by ess
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Ideaal hulpmiddel
bij de installatie van een Easy Drain douchegoot of doucheput. De Easy Drain app 
biedt een breed scala aan technische productinformatie en vormt zo een onmisbaar 
instrument voor iedere professional. Download nu de officiële Easy Drain app.

De perfecte afdichting
Twee-componenten afdichtingsset. 
Voor het afdichten van de naden tussen 
tegel en Easy Drain. Geschikt voor alle 
tegelsoorten.

SIMPLE&CLEVER
Tips voor de badkamer

Dat is handig
Het roosterhaakje! Wist je dat het 
roosterhaakje het vaakst weggegooid 
wordt in de badkamer? Zonde! 
Want deze heb je zeker nodig. Door 
middel van het roosterhaakje haal 
je heel makkelijk het rooster uit de 
bak. Ook dient het roosterhaakje als 
inbussleutel zodat je het rooster op 
de juiste hoogte kunt instellen. 

Let’s clean
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

Bekijk al le 
Easy Drain accessoires op 
onze site

Tweezijdig afschot 
Dankzij het geruite design kun je 
eenvoudiger een tweezijdig afschot 
creëren. Dit maakt het installeren van 
de Diamond nog gebruiksvriendelijker. 
Met een lengte van 650 mm is de 
drain perfect te verwerken in elke 
nieuwbouw- of renovatieklus.  

Behind the scenes
Collega Jeroen Kruit was hét gezicht 
bij de introductie van de Easy Drain 
Diamond. Hij is terug te zien in o.a. 
onze commercials, advertenties  
en fotografie. Duim omhoog voor 
Jeroen, topper!

easydrain.nl

Compact Clean
Onze wereldberoemde sifon is opnieuw 
uitgevonden en nu nog krachtiger. Met de 
vernieuwde Easy Drain Compact Clean is het 
schoonmaken van de drain nóg eenvoudiger.   

Google PlayiOS App Store

Artikelnummer: ed2c

Je hebt het waarschijnlijk al voorbij zien komen; onze gloednieuwe 
Easy Drain Diamond.
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Bekijk de commercial

Behind de scenes

Shots met drone

by ess
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Aqua Brilliant 
Ga je liever voor een doucheput?
Ook dan kun je jouw eigen gekozen 
vloer verwerken. Ook de Easy Drain 
Aqua Brilliant maakt jouw badkamer 
helemaal af! Deze doucheput is een 
echte briljant voor in jouw badkamer. 
Perfect te combineren met bijvoor-
beeld een beton- of tegenvloer. 
Het rooster van deze doucheput is 
verstelbaar en heeft een extra lage 
inbouwdiepte. Hierdoor is deze put de 
ideale oplossing voor nieuwbouw of 
renovatie. En laten we even eerlijk zijn: 
een plaatje is het zeker!

Aqua Brilliant Stone
Werd je bij het lezen van de informa-
tie bij de Aqua Brilliant enthousiast? 
En wil je de drain combineren met 
natuursteen? Dan hebben we goed 
nieuws! Deze doucheput heeft een 
speciale uitvoering voor stenen 
vloeren. Dit is de Aqua Brilliant Stone. 
Deze is specifiek ontworpen voor elke 
dikte van (natuur)stenen vloeren. Zo 
doe je het aanzicht van jouw natuur-
stenen doucheruimte niets tekort! 
Door het frameloze ontwerp creëer 
je een onzichtbare uitstaling met het 
luxegevoel die natuursteen met zich 
meebrengt. Zo geniet je nog meer 
van de luxe in jouw badkamer.

Easy Drain Dot 
Wil je de doucheruimte inrichten 
met een opvallende drain? Kies dan 
voor de Easy Drain Dot. Deze design 
drain is een volwaardig onderdeel 
van jouw badkamer. Met zijn grote 
omvang en variërende mogelijkhe-
den sluit hij perfect aan bij de rest 
van het design in jouw badkamer. 
Deze design drain zou natuurlijk niet 
zo indrukwekkend zijn als je niet 
eindeloos zou kunnen variëren met 
de afwerking. Natuursteen, mozaïek 
of juist een tegelvloer? Maak één 
geheel van jouw doucheruimte met 
de Easy Drain Dot. 

DEZE PARELS VERDIENEN  
DE AANDACHT! 

Met trots delen we verschillende parels uit onze collectie. 
Lees snel meer over de Easy Drain Dot, S-Line, Aqua Brilliant 
en Aqua Brilliant Stone. 

S-Line
Heb jij een voorkeur voor beschei-
den en minimalistisch? Dan is 
de Easy Drain S-Line een mooie 
uitkomst. Je kunt ervoor kiezen om 
de goot te betegelen met dezelfde 
tegels als die in de doucheruimte. 
Zo kies je voor een onzichtbare 
oplossing in de badkamer. Ben je 
toe aan wat afwisseling? Ook dat 
kan! Keer het driehoekige plaatje 
om en er verschijnt een geborsteld 
rvs-afdekking van de douchegoot. 
Zo kun je eindeloos variëren met de 
aankleding van jouw badkamer.

OOK TE VERWERKEN MET JOUW  
EIGEN GEKOZEN VLOER

by ess
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M-Line
Easy Drain M-Line 

NU OOK LEVERBAAR 
IN MATZWART

D I AMOND
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De juiste combinatie 
Een doucheput is allereerst enorm 
praktisch. Wij combineren onze 
slimme technieken met een stijlvol 
uiterlijk. De Easy Drain Aqua douche-
putten zijn leverbaar in verschillende 
varianten, waaronder in vierkante en 
driehoekige modellen. Ook handig: 
de doucheputten zijn eenvoudig te 
reinigen! 

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 renovatie-
klussen. 
 

Aqua Jewels Stone
Speciaal ontwikkeld 
voor toepassing bij  
natuursteen

 

EASY DRAIN
AQUA
ELEGANTE SERIE
DOUCHEPUTTEN
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NIEUWNIEUW

 Aqua Delta  Aqua Brilliant  Aqua Round

 R-Line

by ess
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Aqua Vinyl
Nu ook verkrijgbaar  
speciaal voor vinyl  
vloeren



Easy Drain kom je over de hele 

wereld tegen. Jaarlijks realiseren 

we diverse projecten. Zowel 

nationaal als internationaal  

met onze drains.

In de spotlight: Easy Drain in de Franse 
Alpen! Hier vind je Four Seasons hotel 
Megève. Een prachtige accommodatie 
met een adembenemend uitzicht. In 
alle 55 royale accommodaties zijn onze 
Easy Drain douchegoten te vinden. De 
gekozen Easy Drain past perfect in de 
luxe uitstraling van de huisjes. 

Meer projecten? Check easydrain.nl 
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EASY DRAIN OP DE MEEST 
BIJZONDERE LOCATIES

by ess
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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 
bijvoorbeeld de speciale maatvoering 
of afwerking. Denk daarbij aan o.a. 
onze inkortbare R-Line of een drain 
die verwerkt kan worden met een 
vinyl vloer.
 
Een ander goed voorbeeld zijn de  
Easy Drain M- en S-Line. Deze douche-
goten zijn nagenoeg onzichtbaar 
 vanwege de slimme designs. Kies voor 
deze typen douchegoten als je houdt 
van een minimalistische look. 

EASY DRAIN
SPECIALS
ONDERSCHEIDEND 
EN UNIEK

Bekijk de
hele col lectie opeasydrain.nl
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 M-Line S-Line

 Vinyl drain

 S-Line
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EASY DRAIN COMPACT  
TAF LOW
PERFECT VOOR GIETVLOEREN

Een gietvloer heeft veel voordelen. Vanwege de waterdichte 

en naadloze eigenschappen worden gietvloeren veel toe-

gepast in de badkamer. Ook is een gietvloer makkelijk te 

reinigen en schoon te houden. Maar bovenal: wij vinden de 

uitstraling ook gewoon erg gaaf! 

Speciaal voor de verwerking van een 
gietvloer hebben we de Easy Drain 
Compact TAF Low. Deze drain is  
speciaal ontwikkeld voor dunne vloeren 
van 3-13 mm, zoals een gietvloer.  Onze nieuwe presentatieruimte  

 Gietvloer in onze nieuwe presentatieruimte

Welke finish kies jij? 
Je kunt ervoor kiezen om de gietvloer 
te verwerken in het rooster. Hierdoor 
krijg je een mooie eenheid. Wil je liever 
de gietvloer breken met wat meer 
contrast? Kies dan voor een rvs-rooster. 
Ook erg fraai! 

De Easy Drain Compact TAF Low is ook 
te gebruiken in combinatie met glas-
mozaïek en grootformaat tegels.  

Presentatieruimte
Ook onze speciale Easy Drain presen-
ta tie ruimte  is compleet vernieuwd. 
Hier hebben we ook een gietvloer toe-
gepast in samenwerking met Daacha. 
De gietvloer past perfect bij onze 
producten. Bekijk hier een impressie 
van de presentatieruimte. Mogen wij 
jou hier binnenkort verwelkomen? 

‘Wist je dat een 

gietvloer zelfs heel 

comfortabel is aan je 
voeten?’

Compact TAF Low  

Project gerealiseerd 
door Designa Laren

by ess
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HOTEL JAKARTA 
AMSTERDAM 
LOCATIE WAAR SCHEPEN 
VERTROKKEN NAAR JAKARTA 

Hotel Jakarta Amsterdam is een uniek hotel waar twee werelden samenkomen. Dit hotel is gevestigd 

op de voormalige locatie waar schepen vertrokken naar Jakarta. Het hotel telt 200 luxe kamers in 

Indonesische stijl. Alle badkamers zijn voorzien van onze Easy Drain douchegoten.

Groenste hotel van Nederland                                                                                                                                   
Hotel Jakarta is het groenste hotel van 
Nederland. Met haar transparante en 
glazen gevels en unieke dertig meter 
hoge houten hoofddraagstructuur is het 
gebouw niet alleen spectaculair, maar 
ook duurzaam. Je kunt heerlijk dineren of 
kom tot rust in het wellnesscentrum en 
het zwembad met uitzicht op het IJ.

  “Uitzicht op 
het IJ”

Multi met zero rooster
Samen met de opdrachtgever is 
gekozen voor de Easy Drain Multi met 
zero afwerking. Deze drain past perfect 
in de modern ingerichte kamers. 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. Het zero rooster 
geeft een tijdloze uitstraling. 

Ook benieuwd naar de 
mogelijkheden?

Neem dan contact op met 
Jeroen Kruit, Project Manager  
Easy Drain

jeroen@rmsanitair.nl
06 13 04 99 00

easydrain.nlby ess
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TERUGBLIK
DESIGN DISTRICT

De 17e 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 indruk-
wekkende producten. Wij toonden 
onder andere de Easy Drain Diamond. 
De opkomst was top en we hebben 
op onze stand veel enthousiaste 
bezoekers gesproken. Design District, 
tot de volgende editie! 

 Presentatieruimte in Deventer

Easy Drain magazine is een uitgave van

RM Sanitair

Maagdenburgstraat 8, 7421 ZB  Deventer

tel.: +31 (0)570 610 071   info@rmsanitair.nl

Bezoek onze Easy Drain presentatieruimte

Gedelegeerd bestuur: Remco Muiderman

Director Special Interest: Ivo Kremer

Brand Director Home & Deco: Mareille van Laar

Hoofdredacteur en verantwoordelijke Uitgever:

Remco Muiderman

Make-up & Personal styling: Ilja Wassink, Joyce Kamst

Eindredactie: Jef van Beijnhem, Bas Spijkerman

Catering & Massage: Marja Peters, Ad de Roy van 

Zuydewijn

Lay-out: Mark Keulen

Beeldmanipulatie: Bram Engelgeer

Fotografie: Ton Otten

Lay-out advertising: Jorn van den Oever

Instagram Stylist: Lotte Hassink 

Content tovenares: Felien Kramer

Redactie: Edwin Meiberg, Frank Overkamp,  

Tharina van Hoeijen, Jessika Abels

Offline Influencer: Nico Krieger 

Wood Wizards: Lukas de Croon, Roy Ganzevles, Joost 

Velner, Jeroen Koeslag, Niels de Beijer, Jasper van de  
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of 

gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming 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 bijdra-

gen, 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 RM Sanitair tegen 

alle vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit 

de schending van rechten van derden met betrekking 

tot merken, octrooien, handelsmodellen, auteursrech-

ten of elk ander recht dat de derde zou kunnen doen 

gelden. 
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Revolutionair Dryphon® technologie                                                                                                       
Sneller schoonmaken, dat willen we 
allemaal. Met de nieuwe sifon is dit mo-
gelijk. De nieuwe sifon bestaat uit twee 
delen. Jij kiest voor sifon mét of zonder 
Dryphon® technologie.

De Dryphon® is een verbeterde sifon 
met een high-tech siliconenventiel dat 
de geur van het riool blokkeert, maar 
wel vuilresten eenvoudig doorlaat. 
Allerlei soorten vuil zoals zeepresten, 
haren of huidvet worden nu makkelij-
ker afgevoerd waardoor je nog minder 

frequent hoeft schoon te maken. 
Omdat er geen water nodig is om het 
riool af te sluiten ontstaan er geen 
nare geuren wanneer de leiding droog 
komt te staan. Jouw huis blijft hierdoor 
comfortabel, zelfs wanneer je voor een 
langere periode van huis bent. 

COMPACT CLEAN

KRACHTIGER, BETROUWBAARDER 
EN MAKKELIJKER TE REINIGEN

Ons wereldberoemde sifon is opnieuw uitgevonden en nu nog krachtiger. 

Met de vernieuwde Easy Drain Compact Clean is het schoonmaken van de  

drain nóg eenvoudiger. 

Volg ons /easydrainnl
Nederland RM Sanitair bv    +31(0) 570 610071   info@rmsanitair.nl   rmsanitair.nl  
België Aquaware   +32(0)15 690 190   info@aquaware.be   aquaware.be



Volg ons /easydrainnl
Distributor: RM Sanitair BV 

Postbus 2103    7420 AC Deventer

The Netherlands 

 tel.: +31 (0)570 610 071    fax: +31 (0)570 610 778    e-mail: info@rmsanitair.nl    rmsanitair.nl    easydrain.nl

Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV  

Nijverheidsstraat 60    7575 BK Oldenzaal 

The Netherlands
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Kies jouw stijl. 
Bekijk alle modellen online.

Kies de perfecte drain die aansluit op je wensen en eisen. 
Onze ruime collectie garandeert je van het juiste model. 

Pak snel je tablet en navigeer naar easydrain.nl.

Vragen? Bel onze Binnendienst!

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

Voor België neem contact op met Aquaware
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Jessika Joyce Jef Edwin Mareille Frank BasTharina

+31 (0)570 610 071 +32 (0)15 690 190
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