
Duo instapbad 
De 2-in-1 oplossing: 
douche én bad

Kinemagic 
Van bad
naar veilige 
douchecabine



Van bad naar
veilige douche 
in één dag

Heb je meer en meer moeite met in bad 

gaan? Vind je je huidige bad te gevaarlijk 

en glad? Ontdek dan Kinemagic. Vervang je 

oude bad door onze veilige en toegankelijke 

inloopdouches. Onze Kinemagic partners 

installeren het model van je keuze in één dag, 

zonder grote verbouwingswerken. Bovendien 

voeren we je oude bad meteen af.  

Kinemagic is een product van Kinedo, dat al 

meer dan 50 jaar garant staat voor dagelijks 

douchegeluk. Al onze douchecabines zijn 

ontwikkeld volgens de Europese Normen voor 

kwaliteit en veiligheid. Daarnaast geniet je van 

twee jaar garantie op onze materialen en vijf jaar 

garantie op waterdichtheid. Wij doen er alles 

aan om je een heerlijke ontspanningsmoment te 

bieden voor een aangename prijs, want we willen 

alleen maar het beste voor jou.
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WAAROM KINEMAGIC?

HOE GA JE VAN EEN BAD

NAAR EEN DOUCHE VAN KINEMAGIC?

DOUCHEGELUK ZIT IN ELK HOEKJE

KOCOON DOUCHECABINE

DUO PAKKETTEN

DE VOORDELEN?

WE LIJSTEN ZE EVEN VOOR JE OP

ONZE OPLOSSINGEN:

KINEMAGIC - KOCOON OF DUO

KINEMAGIC DOUCHECABINES

DUO INSTAPBAD

ARTWEGER TWINLINE INSTAPBAD

VOOR
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Waarom
Kinemagic?

Wanneer je ouder wordt, is een bad minder praktisch. 

In- en uitstappen gaat moeilijker en het risico op uitglijden 

vergroot. Kinemagic biedt uitkomst. 

Zonder grote verbouwing ruilen we je bad in voor een 

hoogwaardige douchecabine. Zo kan je veilig douchen in een 

warme en comfortabele cabine.

Het Kinemagic douchesysteem past in elke badkamer en 

bouwt je bad in amper één dag om tot een veilige en 

comfortabele inloopdouche. Je badkamer is aangepast voor 

je toekomst, je vermijdt ongevallen in de douche en je kan 

gemakkelijker levenslang thuis wonen. 

De voordelen?
We lijsten ze 
even voor je op

01 02
Lage instap
Met zijn 3,8 centimeter hebben de 

Kinemagic douchecabines de laagste 

instap in de markt. Het is onze garantie 

op een veilige toegang tot je douche.

Antislip douchevloer
Onze douchevloeren zijn voorzien van 

een speciale antisliplaag die de kans 

op uitglijden aanzienlijk vermindert. 

Dat is niet alleen interessant voor 

ouderen, maar ook voor kinderen. De 

douchevloer voelt aangenaam warm 

aan en is geluidsdempend.
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05 06
Antikalk veiligheidsglas
Wandpanelen van 6 millimeter dik 

veiligheidsglas die tegen een stootje 

kunnen. Ze zijn ook voorzien van een 

antikalk beschermlaag.

Dichte cabine
De dichte douchecabines geven je niet 

alleen een warm en behaaglijk gevoel 

onder de douche, ze vermijden ook 

gladde spatten op de badkamervloer. 

Dat is niet alleen veiliger maar ook 

schoner. 

03 04
Wandbeugels
Je nieuwe Kinemagic douchecabine 

is uitgerust met wandbeugels, ideaal 

voor extra steun en houvast tijdens het 

douchen. 

Zitje in douche
Ben je moeilijk ter been of kan je niet 

lang rechtstaan? Gebruik dan het 

opklapbare zitje in je douche. Gebruik 

je het niet, dan kan je het perfect 

dichtklappen. 

08
Hygiëne en 
onderhoudsgemak
Je nieuwe douche wordt gemonteerd 

zonder siliconen, wat vergeling of 

schimmelvorming vermijdt. Daarnaast 

bestaan onze panelen uit glas, uitgerust 

met een antikalk beschermlaag. Het 

voordeel: spoel de panelen gewoon af 

met water en je douche blijft schoon. 

07
Binnen een dag 
geplaatst
Geen grote werken nodig om een 

Kinemagic inloopdouche te installeren. 

Op amper een dag tijd vervangen 

we je oude bad door een van onze 

ruime, veilige en comfortabele 

inloopdouchecabines. 

09
Brede ingang
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Ruil je oude bad of douche op amper één dag tijd in voor een nieuwe 

douchecabine. Een van onze installateurs komt eerst langs om je huidige 

Dan spreken we een dag af en maken je nieuwe douche gebruiksklaar.

De installateur sluit het water af en bereidt 

je badkamer voor. Je oude bad of douche 

verdwijnt (en wordt netjes afgevoerd). 

De bestaande waterleidingen en afvoer 

worden aangepast.

De installateur test je douchecabine 

uitvoerig om zeker te zijn dat alles in orde is. 

Hij/zij laat je badkamer schoon en netjes 

opgeruimd achter. En jij? Jij bent klaar voor 

je dagelijkse verkwikkende douche.

Stap 1
Het oude eruit

Stap 3
Getest en goedgekeurd

De douchebak wordt als eerste geplaatst. 

De montage van de achterwanden, 

glaswanden, kraan en eventuele hulpmiddelen 

volgt hier meteen op. 

Rondom de douchecabine is er een technische 

ruimte voorzien ter ondervanging van 

onverwachte technische beperkingen zoals 

het wegwerken en aansluiten van leidingwerk.

Stap 2
Het nieuwe erin

Hoe ga je van een bad
naar een douche 
van Kinemagic?

- 8 9 - 



Moet je douche 

vooral comfortabel 

en veilig zijn?

Wil je douchen

in een stijlvol

en tijdloos design?

Kinemagic Design

Onze
oplossingen Onze oplossingen voor het vervangen 

van een bad door een douchecabine 

of een comfortabel instapbad.

Kinemagic Access

Kinemagic Serenite

Wil je een volledig 

uitgeruste douche

met alle comfort? 

Kinemagic Serenite +

Duo instapbadKocoon

Op zoek naar de

voordeligste 

douchecabine?

Stel je de douchecabine

van je dromen graag

zélf samen? 

Kan jij niet kiezen

tussen bad of 

douche? 
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Heb je weinig ruimte? Moet je rekening 

houden met een raam? Of zit je met 

een vervelend hoekje in je badkamer? 

Geen nood, de douchecabines van 

Kinemagic zijn er in verschillende maten 

en vormen. Ze passen in grote en kleine 

ruimtes, in een hoek, in een nis. 

Walk-in model

Model met schuifdeur

Model met twee draaideuren

Hoog model

Laag model

Mix model

In een nis

In een hoek

Tegen een muur

Douchegeluk
zit in élk hoekje

OPLOSSINGEN IN

OVERVLOED

Hoog Laag Mix

Walk-in model Model met 

schuifdeur

Model met 2 

draaideuren
(kleine afmetingen)
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Kinemagic Access

Kinemagic
douchecabines

De Kinemagic Access douchecabine is een ruime 

douche voor een aantrekkelijke prijs. De douche heeft 

een lage instap met antislipvloer, waardoor het risico 

op uitglijden aanzienlijk vermindert. Dankzij de grote 

deuropening, met een doorgang tot 79 cm, stap je vlot 

in en uit je douche.

Installeer het model in een hoek of in een nis, afhankelijk 

van je badkamerinrichting. Beschikbaar in diverse 

afmetingen. Een ondersteuningsbeugel en kraanwerk zijn 

inbegrepen. 

Je hebt bij de Kinemagic Access de keuze tussen een 

walk-in model of eentje met schuifdeur. Kies voor helder 

glas of glas met een matte middenstrook. 

De achterwanden zijn standaard in halfhoge uitvoering, 

maar kunnen verhoogd worden.

Comfortsteun, kraanwerk en flaconhouder

Veiligheidsglas met antikalk beschermlaag

INCLUSIEF

Lage douchebak (4 cm) met antisliplaag,

geleverd met stelpoten en afwerkingsplint

Lage douchebak met antisliplaag,

geleverd met stelpoten en afwerkingsplint

Optioneel: opklapbaar zitje, verhogingskit 

voor de douchebak, verhogingskit voor 

een hoge versie achterwanden

Optioneel: opklapbaar zitje, verhogingskit 

voor de douchebak, verhogingskit voor 

een hoge versie achterwanden

VOOR NA
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Kinemagic Design

Stel je Kinemagic Design inloopdouche 

op maat samen en stel ‘m volledig af op je 

levensfase en de inrichting van je badkamer. 

Kies de juiste afmetingen, hoge of halfhoge 

wanden en transparant 

of decor glas. 

Ons Design-model wordt standaard geleverd 

met een luxueuze thermostaatkraan. En alsof 

dat nog niet genoeg is, zorgt de ingebouwde 

regendouche elke dag voor pure ontspanning.

Kraanwerk, handdouche en regendouche

Flaconhouder

Met transparant of decor glas

Als walk-in model, met schuifdeur of met

draaideuren

Minder gladde douchebak

INCLUSIEF

Wil je graag meer info over onze douches en baden? 

BE / NL  0800 - 10047 of www.senioren-sanitair.be
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Kinemagic Serenite

De Serenite inloopdouche is de meest stijlvolle manier om valpartijen 

in de badkamer tegen te gaan. Dankzij de lage instap van amper 3,8 

centimeter stap je zonder probleem in je antislip douche. De dichte 

cabine staat garant voor een badkamervloer zonder waterspatten.

Bouw je bad in één dag om tot een Serenite inloopdouche en douche 

weer onbezorgd en ontspannen in je eigen badkamer. 

INCLUSIEF Douchebak met antisliplaag

2 ergonomische comfortsteunen en opklapbaar 

softclose zitje

Kinedo thermostatisch kraanwerk (3 jaar garantie)

met extra vlakke handdouche en flaconhouder

Met transparant of decor glas

Glas met antikalkbeschermlaag, 

eenvoudig schoon te houden

Als walk-in model, met schuifdeur of met 2 draaideuren

Beschikbaar in diverse afmetingen en met hoge 

of halfhoge achterwanden
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Kinemagic Serenite+

Stap veilig in en uit onze meest uitgeruste douchecabine. 

De Serenite+ is perfect voor wie zittend en/of staand wil douchen, 

houdt van een mooi design en in alle veiligheid wil genieten 

van een verkwikkende douche. Start je dag fris in deze ruime en 

comfortabele, dichte cabine.

De douchevloer is amper 3,8 centimeter hoog en voorzien van een 

antisliplaag. Stap dus zonder zorgen in en uit je douche. 

Je bevestigt de voorziene handdouche op elke mogelijke hoogte op de 

douchestang. Of je nu zittend of staand doucht: je kan de handdouche 

altijd eenvoudig afnemen en terugplaatsen. Beschikbaar in diverse 

afmetingen en met hoge of halfhoge achterwanden.

Douchebak met antislip behandeling

Grote deuropening tot 74 centimeter

3 ergonomische comfortsteunen

Grohe thermostaatkraan, extra vlakke handdouche

en flaconhouder

Design zitje (softclose of opklapbaar)

met groot zitgedeelte

Schuifdeur met verchroomde metalen handgrepen

Met transparant of decor glas

6 mm antikalk veiligheidsglas

INCLUSIEF

- 20 21 - 



De Kocoon is een gepersonaliseerde douchecabine op 

maat. Laat je bad ombouwen en vervang het door een 

mooie Kocoon inloopdouchecabine. 

En dat in één dag tijd, zonder grote verbouwingswerken. 

Kocoon is de compleet uitgeruste douchecabine die in 

elke badkamer past. En waarbij je kiest voor het design 

dat jij mooi vindt.

Kinedo Kocoon is verkrijgbaar in verschillende afmetingen

en kleuren, en met uiteenlopende afwerkingsmogelijkheden. 

Stel je eigen Kocoon samen met onze configurator. Ga naar 

www.kinedo.info/kocoon en ontdek de vele mogelijkheden.

INCLUSIEF

Keuze uit 12 kleurdesigns voor de muurpanelen

Als open instapdouche of met schuifdeur

Met transparant of decor glas

Extra vlakke douchebak van 3,8 cm voor 

een gemakkelijke instap

Keuze uit 3 kleuren van douchebakken

Uitgebreide keuze qua kraanwerk (24 modellen)

Extra opties en accessoires

Kocoon
De personaliseerbare 
douchecabine
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Duo instapbad
Bad én douche in 1

Is je ruimte beperkt, maar wil je toch een douche én een bad? 

Met het DUO instapbad/douche hoef je niet te kiezen, en krijg je 

een douche en bad in één. Tegen een muur, in een hoek of in een 

nis? Hoofdzijde links of rechts? 

Dankzij de ruime keuze aan 

afwerkmogelijkheden kan je de 

DUO ook perfect laten aansluiten 

bij het interieur van je badkamer. 

Kies uit stijlvolle muurpanelen in zes 

verschillende kleuren, van antracietgrijs 

tot aardebruin geborsteld. Via onze 

online configurator stel je je eigen 

combinatie samen. 

Genoeg mogelijkheden om het bad 

te laten aansluiten bij het interieur 

van je badkamer. Daarnaast kan je het 

design volledig personaliseren door te 

kiezen voor witte glazen panelen en 

decoratieve wandpanelen die jij mooi 

vindt. En dat in één dag tijd, zonder grote 

verbouwingswerken.
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Is onze Kinedo DUO
echt iets voor jou?

Wij leggen uit hoe 
we hem in één dag
installeren.

02

04

01

03

05

De voorbereiding
Onze lokale en gespecialiseerde 

partner sluit het water af en bereidt 

je badkamer helemaal voor. Zo kan er 

tijdens de demontage niets beschadigd 

worden.

Installeren
We installeren het DUO instapbad 

en monteren de badwand, kraan en 

eventuele hulpmiddelen.

Maak een afspraak
Kies een dag en een tijdstip waarop je 

het DUO instapbad wil laten installeren. 

Onze specialisten maken tijd voor een 

snelle en soepele installatie.

Alles eruit
We halen je oude bad of douche weg en 

voeren het netjes af. Vervolgens passen 

we de  bestaande waterleidingen en 

afvoer aan.

Testen en opruimen
We testen de DUO uitvoerig en kijken of 

alles naar behoren werkt. Daarna laten 

we je badkamer netjes achter, helemaal 

klaar voor gebruik.

Prachtige watervalkraan

Baddeur met perfecte afdichting

Ergonomisch gevormd nekkussen

Water- en luchtmassagesysteem

Messing handdouche met anti-twistslang

Douchestang met geïntegreerde regendouche

Wit dichtklapbaar douchezitje

Badwand met antikalkbeschermlaag

180 graden draaibaar paneel tegen spatten
Wil je graag meer info over onze DUO instapbaden? 

BE / NL  0800 - 10047 of www.senioren-sanitair.be
Ga naar duo-kinedo.be/nl/configurator

en ontdek de vele mogelijkheden.
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Personalisser het design 
van uw Duo instapbad

Maak het ontwerp geheel naar eigen wens

Dankzij de ruime keuze aan afwerkingsmogelijkheden, kunt 

u DUO moeiteloos laten aansluiten bij het interieur van uw

badkamer. U heeft de keuze uit stijlvolle glazen panelen, of

uit decoratieve panelen van kunsthars.

Deze Kinewall panelen zijn leverbaar in 6 moderne kleuren. 

U kunt er niet alleen uw bad mee bekleden, maar ook uw 

badkamermuur. Ideaal voor de badkamerrenovatie!

Zelf samenstellen
Met de online configurator van 

DUO stelt u uw eigen douche/bad 

combinatie samen. Ga naar

www.duo-kinedo.be/nl/configurator 

en ontdek de vele mogelijkheden.

Decoratieve wandbekleding voor de 

badkamer. Het oppervlak met structuur is 

onderhoudsvriendelijk en waterbestendig. 

Eenvoudig op maat te maken voor uw bad 

of badkamermuur.

In 6 verschillende kleuren: wit, 

antracietgrijs, taupe, grijs met 

houtstructuur, donkergrijs geborsteld en 

aardebruin geborsteld.

Kinewall design panelen

Leverbaar in wit glas.

Volledig
glazen panelen

Leverbaar in wit glas, met zaagbare strips

in wit (aan muurzijde).

Glazen panelen met
zaagbare afwerkingstrips
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DUO Serenite +

Duo pakketten

Ben je op zoek naar veiligheid en comfort tijdens het 

douchen of baden? Of ga je liever voor een design 

dat helemaal bij je badkamer past? Wij hebben vier 

pakketten in de aanbieding.

Veilig en comfortabel douchen en baden? Dan is pakket 

Serenite + wat je zoekt. Deze DUO is voorzien van 

een t-vormige douchestang voor extra houvast bij het 

in- en uitstappen, een comfortabel douchezitje en een 

ergonomisch kussen. De handdouche is magnetisch 

en kan op elke hoogte gemakkelijk bevestigd worden 

op de douchestang. Superhandig, of je nu staand of 

zittend doucht. 

+ Bad zonder massage:

160x75 – 170x75 – 180x80 cm

+ Overloop

+ Glazen deur (8 mm) die naar

binnen opent

+ Wit ergonomisch kussen

BAD

+ Badwand van transparant glas (6 mm)

voorzien van antikalk beschermlaag

+ Verchroomd profiel

+ Extra 180 graden glazen draaipaneel tegen spatten

+ Glazen badpanelen in wit

+ Thermostaatkraan op afneembare montageplaat

+ Watervalkraan

+ Magnetische handdouche

+ T-vormige douchestang

+ Wit neerklapbaar douchezitje met ruime zit

+ Comfort steunen verkrijgbaar tegen meerprijs

EXTRA UITRUSTING
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DUO Design 1

Aan het renoveren? Dankzij de zaagbare Kinewall Design 

wandpanelen is dit pakket ideaal voor je badkamerrenovatie. 

De moderne en elegante handdouche, het design van de deur 

en de stijlvolle regendouche maken het plaatje compleet.

+ Badwand van transparant glas (6 mm)

voorzien van antikalk beschermlaag

+ Verchroomd profiel

+ Extra 180 graden glazen draaipaneel tegen spatten

+ Kinewall Design wandpanelen in antracietgrijs

+ Zaagbare Kinewall Design badpanelen in antracietgrijs

+ Thermostaatkraan met omschakelaar op

afneembare montageplaat

+ Watervalkraan

+ Messing handdouche met anti-twist slang

+ Douchestang of muursteun met geïntegreerde

regendouche

+ Bad zonder massage:

160x75 – 170x75 –

180x80 cm

+ Overloop

+ Glazen deur (8 mm) die

naar binnen opent

EXTRA UITRUSTINGBAD
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DUO Design 2

Op zoek naar design én comfort? Van 

een watervalkraan tot een regendouche 

en een handdouche met anti-twistslang. 

Dit pakket heeft alle comfort die je 

nodig hebt. De afwerking in grijs 

antraciet geven je badkamer extra 

warmte en sfeer.

+ Badwand van transparant glas (6 mm)

voorzien van antikalk beschermlaag

+ Verchroomd profiel

+ Extra 180 graden glazen draaipaneel

tegen spatten

+ Zaagbare Kinewall Design badpanelen

in antracietgrijs

+ Thermostaatkraan met omschakelaar

op afneembare montageplaat

+ Watervalkraan

+ Messing handdouche met anti-twist

slang

+ Douchestang of muursteun met

geïntegreerde regendouche

EXTRA UITRUSTING

+ Bad zonder massage:

160x75 – 170x75 – 180x80 cm

+ Overloop

+ Glazen deur (8 mm)

die naar binnen opent

BAD
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+ Badwand van transparant glas (6 mm)

voorzien van antikalk beschermlaag

+ Verchroomd profiel

+ Extra 180 graden glazen draaipaneel

tegen spatten

+ Volledig glazen badpanelen in wit

+ Thermostaatkraan met omschakelaar

op afneembare montageplaat

+ Watervalkraan

+ Messing handdouche met

anti-twist slang

+ Douchestang of muursteun met

geïntegreerde regendouche

EXTRA UITRUSTING

DUO Design 3

De ideale badkamer voor het hele gezin? 

Stijlvolle glazen badpanelen in het wit, 

een douchestang met geïntegreerde 

regendouche, een watervalkraan en een 

luxe thermostaatkraan. 

Zo kan elk gezinslid volop genieten van 

een zalig ontspanningsmoment.

+ Bad zonder massage: 160x75

– 170x75 – 180x80 cm

+ Overloop

+ Glazen deur (8 mm) die naar

binnen opent

BAD
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Twinline 1

Artweger
Twinline instapbad

Twinline 1 tovert je badkamer om in een 

persoonlijke comfortzone. Stap veilig in en uit 

je bad dankzij het verfijnde design. 

Profiteer van extra bewegingsvrijheid tijdens 

het douchen in de ronde vorm. En geniet van 

een ontspannend bad met de geïntegreerde 

neksteun.

Is je ruimte wat kleiner? 

Dan is Twinline 2 de ideale 

oplossing. In dit instapbad 

komen flexibiliteit, comfort, 

veiligheid en design. 

Kies voor een elegante 

doorlopende deur of 

een praktische gedeelde 

deur, bepaal zelf de 

instaphoogte en zak lekker 

weg in het extra diep bad. 

Kinedo is ook verdeler van de instapbaden van het Oostenrijkse merk 

Artweger. Twinline is een comfortabele en veilige bad en douche in 

één. Door de geïntegreerde glazen deuren stap je gemakkelijk en bijna 

gelijkvloers in je douche en bad. Puur comfort!

Rechte badvorm met bredere douchezone

Rugleuning en hoekzitje optioneel

Extra diep bad van 49 cm

Mechanische vergrendeling

zonder stroomaansluiting

Instaphoogte van 18 cm die verlaagd 

kan worden tot 5,5 cm

Ideaal voor snelle deelrenovatie

Met doorlopende of gedeelde deur

Ook als bad met lage deur

Ronde badvorm met extra 

grote doucheruimte

Ronde glazen deur

Geïntegreerd zitje in de douche

Aangename neksteun in het bad

Mechanische vergrendeling

Een instaphoogte van 18 cm die verlaagd

kan worden tot 7 cm

TROEVEN

TROEVENTwinline 2

- 38 39 - 



Groenstraat 72, 2870 Breendonk - België        info@senioren-sanitair.be

SENIOREN SANITAIR BELGIË

Gratis advies:

BE / NL 

  

0800 - 10047

Ontdek onze
producten en installateurs op

Senioren-sanitair.be




