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Het rijke leven van 
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BEAU LIFESTYLE

124 BEAU MONDE

Ruim, luxe, stijlvol. Onze badkamers 
krijgen steeds meer hoteluitstraling. 
Een grote verbouwing is niet nodig, 
met enkele simpele aanpassingen 
waan je je - mét Chanel douchegel -  
al in het Conservatorium-, Amstel- of 
Waldorf Astoria hotel. 

DE TRENDS
De sfeer van een hotelbadkamer,  
die creëer je met grote en dikke bad-
lakens (effen - geen printjes), mooie 
accessoires, goede sfeerverlichting, 
originele spiegels, robuuste bad- 
matten en lekkere geurkaarsen.  
Alleen maar tegels is een tikje saai. 
We zien steeds vaker behang in de 

Beeldig 
badderen 

Brigitte Hamers, vroeger presen-
tatrice, thans geliefd interieurstylist 
in societykringen, geeft elke Beau 
Monde haar kijk op wonen. Brigitte 
heeft een online interieurboutique 
- Proluca Interiors - met merken als 
Missoni Home, Ralph Lauren Home 
en Elitis. prolucainteriors.com

I N T E R I O R  D E S I G N  B Y 
Brigitte Hamers

Badmat, €263 
Abyss Habidecor

Tray €390 
Giobagnara

Zeephouder €439 
Giobagnara

Positano, travertin doosje €451
Giobagnara

Badmatten, €175 (per 
stuk) Abyss  
Habidecor

Interieur 
Sophie Paterson
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Brigitte Hamers

badkamer, bijvoorbeeld leer-behang 
of vinyl. En kunst als out-of-the-box-
element (denk aan een rustgevende 
zen-afbeelding of een sensuele plaat). 
Plaats een poefje of een stoeltje, dat  
is handig bij het insmeren. En houd 
het clean. ‘Rommel’ stop je in kastjes 
en plaats alleen een tray met fraaie  
dingen, zoals parfums. Als je om je 
heen kijkt, wil je alleen maar mooie 
items zien. Het toppunt van een luxe 
gevoel: een badkamer die doorloopt 
naar de slaapkamer, met openslaande 
deuren. Misschien moet er een muur-
tje voor wijken, maar geloof mij, dat is 
het waard.   

DOEN 
•  Sfeerverlichting is heel belangrijk. 

Fijn is indirect licht, zoals wand-
lampen.

•  Kies voor bronzen en messing bad-
kameraccessoires. Roestvrij staal, 
nikkel en chroom zijn uit. Ook hip: 
mat-witte kranen en toiletten.  

•  Kleed je badkamer smaakvol aan. 
Windlichten, geurkaarsen, een  
poefje. Houd wel rekening met de 
veiligheid. 

•  Wissel winterse (donkere) en  
zomerse (frisse) badmatten met  
elkaar af.  

•  Vervang je standaard badkamer-
spiegel voor meerdere kleintjes. Out 
of the box, maar oh zo leuk: plaats 
een niet-badkamerspiegel, bijvoor-
beeld een spiegel met een mooie 
lijst. Het mag allemaal wat speelser. 

•  Omring jezelf alleen maar met 
moois. Dit geldt ook voor praktische 
items. Zo zijn er prachtige leren 
wasmanden.   

Behang, €605 (per 
paneel) Kelly 
Wearstler

Juwelenhanger €944
Giobagnara

Interieur 
Kelly Wearstler

Bubbelbadkuip, 
€17.430 

Boca de Lobo

Positano, marmer 
zeepbakje, 640
Giobagnara

Positano, marmer 
zeepdispenser, 

€596 Giobagnara

Mussel shell 
wandlamp €1.289
Porta Romano


