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01/ ABOUT US

Ons bedrijf is reeds sinds 2000 actief in de 
“Custom-made “sanitair branche, met een focus 
op high-end en designproducten in Cossolid en 
Solid-Sufaace. Dit in een ijzersterke combinatie 
van Italiaans design en Belgische knowhow. 

Wij beschikken over een zeer breed gamma aan 
standaardproducten, maar kunnen wij, dankzij 
onze bekwame creatieve vakmensen en moderne 
machines, eveneens tot in de kleinste puntjes 
verzorg-de maatwerkoplossingen aanbieden.  
 
Hierdoor kunnen wij op alle wensen en noden 
van de klanten inspelen voor het realiseren van 
een complete badkameroplossing.
Eauplus werkt enkel met Europees ontwikkelde 
en gekeurde producten van de hoogste kwaliteit 
tevens zijn onze douchevloeren en wanden 100% 
chloor vrij en recycleerbaar.

Wij verzorgen uw inloopdouche van A tot Z , één 
aanspreekpunt en eigen plaatsing team.
Wij helpen u graag verder met verschillende 
oplossingen zodat uw douche perfect past in uw 
badkamer. 

Welkom in onze wereld van water. We kijken er 
alvast naar uit u bij te staan in de zoektocht naar 
uw ideale inloopdouche!
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02/ COSSOLID TECHNOLOGIE

De toplaag van Eauplus-Cossolid Ergo-Dou-
chevloer is een antislip met de hoogste waarde, 
krasvast, kleurvast, brandvast (Klasse 1), slijtvast, 
drukvast en heeft een hele goede akoestische 
demping. Deze toplaag is aangebracht op een 
‘sandwich’ bestaande uit aluminium-geëpan-
deerd PVC-Aluminium. Deze unieke combinatie 
zorgt voor een licht geheel, met een uitzonder-
lijke stevigheid en stabiliteit, maar ook de akoes-
tische kenmerken zijn een belangrijk troef. De 
“Cossolid Ergo-Douchevloer” is onder afschot 
geperst en gelijmd, waardoor een goede afvloei 
van water gegarandeerd wordt. De toplaag is 
een doorontwikkeling van een speciaal, voor 
de voedingsindustrie en de medische sector 
ontwikkeld, materiaal dat zijn kracht en nut al 
bewezen heeft in ‘cleanrooms’, voedingsopslag, 

laboratoria. Ook is de toplaag bestand tegen al-
kaliën en verdunde zuren. Bij de extrusie van de 
toplaag worden Nano-zilverdeeltjes toegevoegd, 
die een bacteriedodende werking hebben, dit 
bovenop de reeds bekende bacterie werende 
eigenschap van de Vinyl toplaag. Het oppervlak 
is strak egaal en extreem poriëndicht, zodat het 
zeer eenvoudig te reinigen en dus zeer hygië-
nisch is. De gepatenteerde toplaag is zacht en 
biedt veerkracht, en voelt ontzettend zacht aan. 
Douchen wordt zo nog meer relaxerend dan 
ooit tevoren.

 
 
 
 

•  Waterdicht & schimmelvrij
•  Het oppervlak is strak egaal , zeer kras bestendig
•  Extreem poriëndicht
•  Sterk & eenvoudig te bewerken
•  Douchevloer uit één stuk tot 298 cm
•  Plaatsing slechts één dag
•  Eigen montage team in Oost &  
    West-Vlaanderen, Antwerpen, Brussel, Limburg
•  Productie in België, maatwerk leverbaar op 5  
    dagen
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Cossolid kiezen, dat betekent kiezen voor 
ervaring, betrouwbaarheid,
knowhow en voor de uitmuntendheid van 
Belgische kwaliteit en Italiaans
design. 

Cossolid kiezen, dat betekent vakkennis kiezen! 

Cossolid kiezen, dat betekent kiezen voor een 
innoverend concept dat opvalt
door de hoogwaardige kwaliteit van het unieke 
component en door zijn
fraaie design. 

Cossolid kiezen, dat betekent ook kiezen voor 
onze passie voor nauwkeurig
werk, wat u jarenlang een geslaagde en 
waterdichte plaatsing garandeert.

Cossolid kiezen, dat betekent uw badkamer op 
een eenvoudige en
doeltreffende manier renoveren tot een heel 
nieuwe wellnessruimte, op
slechts een paar uur tijd.

Cossolid kiezen, dat staat borg voor vele 
voordelen bij de renovatie van uw
badkamer: u kunt onze wandpanelen heel 
eenvoudig op de bestaande
ondergrond aanbrengen. Voor de vloer passen 
we dezelfde techniek toe die u een perfecte 
uitvoering, naar uw wensen, verzekert. En 
vergeten we ook niet dat u met Cossolid niet 
alleen voor een hygiënische, maar bovendien 
onderhoudsvriendelijke oplossing kiest. 

Cossolid kiezen, dat betekent kiezen voor een 

03/ MAATWERK
unieke, persoonlijke
badkamer. Afhankelijk van de indeling of de 
afmetingen van uw bestaande of ontworpen 
badkamer zijn standaardafmetingen niet altijd 
toereikend. Elke
situatie is anders en verdient daarom een 
persoonlijke aanpak op maat.
Wij hebben dé oplossing dankzij ons krachtige 
gereedschap en een perfect beheerste 
technologie. Wij maken uw maten tot onze 
norm. 

Onze Belgische productiesite – die in een 
groot deel van Europa, het
Midden-Oosten en Afrika levert – garandeert 
u flexibiliteit, soepelheid en
superkorte productietermijnen.  
U kunt uw douchebak in alle denkbare 
afmetingen bestellen: we verzekeren u een 
perfect waterdicht systeem in één stuk tot 
298 cm lengte en 120 cm breedte, met een 
erg laag gewicht van 12 kg/mÇ voor de 
douchevloeren en van 5,5 kg/mÇ voor de 
wandbekledingspanelen. 
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04/ ANTI-SLIP KLASSE R11

De Cossolid toplaag is een doorontwikkeling van 
een speciaal, voor de voedingindustrie en de 
medische sector ontwikkeld, materiaal dat zijn 
kracht en nut al bewezen heeft in ‘cleanrooms’, 
voedingsopslag, laboratoria, ...
Ook is de toplaag bestand tegen alkaliën en 
verdunde zuren. Bij de extrusie van de Vinyl 
toplaag worden Nano-zilverdeeltjes toegevoegd, 
die een bacteriedodende werking hebben, dit 
bovenop de reeds bekende bacterie werende 
eigenschap van de Vinyl. Het oppervlak is strak 
egaal en extreem poriëndicht, zodat het zeer 
eenvoudig te reinigen en dus zeer hygiënisch is.
 
De Cossolid douchevloeren opmaat hebben een 
onzichtbare anti-slip klasse 1 , met de hoogste 
Antislip met een R-waarde > 11, en toch ge-
makkelijk schoon te maken.

Deze norm is zeer belangrijk voor hotels en 
openbare gebouwen. Tevens kunnen wij ook de 
douchevloer uitwerken met de zelfde afwerking 
van u douche. Een badkamer waar u in alle vei-
ligheid kan douche.
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05/ HPL - HIGH PRESSURE LAMINATE

DUURZAAM
De COSSOLID-HPL toplaag is vervaardigd uit High Pressure Laminate, deze heeft een 
uitstekende resistentie tegen abrasieven en dankzij de chemische resistentie is deze 
ook bestand tegen agressieve producten.
Door de hoge slagvastheid geniet u levenslang van uw keuze voor een gegarandeerde 
kwaliteit De COSSOLID-HPL toplagen voldoen dan ook allemaal aan de EN438 norm.

EASY (TO INSTALL)
Door zijn uitzonderlijk licht gewicht zijn de COSSOLID-HPL wand- en
vloerpanelen eenvoudig te hanteren en dus ook te installeren. De HPLtoplaag
is zelfs resistent tegen Acetone!

MADE TO MEASURE
Bij COSSOLID wordt maatwerk hoog in het vaandel gehouden, bij de COSSOLID-
HPL betekent dit dat er uiterste maten van 50mm x 50mm tot 2980mm x 1230mm 
aangeboden worden en dit met iedere
denkbare tussenmaat, tot op de millimeter nauwkeurig leverbaar en/of aanpasbaar 
tijdens de montage.

HIEGENISCH
De COSSOLID-HPL toplaag is een mooi staaltje van moderne technologie. Sinds 
tientallen jaren bewijst HPL zich als een poriënvrije toplaag welke in vrijwel ieder huis 
terug te vinden is als vloer, keukenblad,
meubelafwerking, etc…

VEILIG
De COSSOLID-HPL toplaag is verkrijgbaar met verscheidene oppervlaktestructuren, 
de remmende werking van deze oppervlaktestructuren zorgt er voor dat zij een veel 
veiligere oplossing zijn dan conventionele tegels.

COMFORT
Het warm aanvoelen van de COSSOLID-HPL zorgt ervoor dat je tot rust kan komen en 
geeft een bijzonder aangenaam gevoel, voor een maximale beleving van uw moment van 
relaxatie.

DESIGN
Dankzij een brede waaier van verscheidene kleuren en uiteenlopende 
oppervlaktestructuren, biedt COSSOLID-HPL designoplossingen naar ieders smaak.
Ook kan COSSOLID-HPL reeds vanaf kleine oplages besteld worden in afwijkende 
kleuren van het standaardgamma.
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06/ CORIAN LOOK

DUURZAAM
De COSSOLID-Corian Look heeft een toplaag van mat acryl met een uitstekende 
resistentie tegen agressieve producten.

EASY (TO INSTALL)
Door zijn uitzonderlijk licht gewicht zijn de COSSOLID-Corian Look wanden 
vloerpanelen eenvoudig te hanteren en dus ook te installeren.

MADE TO MEASURE
Bij COSSOLID wordt maatwerk hoog in het vaandel gehouden, bij de COSSOLID-
Corian Look betekent dit dat er uiterste maten van 50mm x 50mm tot 2980mm x 
1230mm aangeboden worden en dit met iedere denkbare tussenmaat, tot op de 
millimeter nauwkeurig leverbaar en/of aanpasbaar tijdens de montage.

HIEGENISCH
De COSSOLID-Corian Look toplaag is volledig poriënvrij.

DESIGN
De matte finish zorgt voor een stijlvol, tijdloos design met dezelfde optiek als een 
volwaardige mat gepolijste solid-surface.
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07/ SOLID SURFACE

DUURZAAM
De COSSOLID-Solid Surface heeft een 3mm toplaag van Solid Surface, deze is 
bestand tegen zuren en agressieve producten, slagvast volgens DIN EN ISO 191712, 
hittebestendig tot 180° en geschikt voor contact met levensmiddelen. De toplaag kan 
ook steeds onzichtbaar hersteld worden bij ernstige   beschadigingen en kan steeds 
vernieuwd worden d.m.v. polijsten.

EASY (TO INSTALL)
Door zijn uitzonderlijk licht gewicht ten opzichte van massieve 10 of 12mm 
Solid Surface platen, zijn de COSSOLID-Solid Surface wand- en vloerpanelen 
eenvoudig te hanteren en dus ook te installeren. Solid Surface heeft als grote 
troef dat deze optisch naadloos verlijmbaar is.

MADE TO MEASURE
Bij COSSOLID wordt maatwerk hoog in het vaandel gehouden, bij de COSSOLID-
Solid Surface betekent dit dat er nauwelijks een beperking staat op de afmetingen, 
gezien Solid Surface optisch naadloos verlijmd kan worden. Hierdoor zijn zeer grote 
oppervlakken mogelijk.

HIEGENISCH
De COSSOLID-Solid Surface toplaag is volledig poriënvrij en hierdoor onvatbaar voor 
bacteriën en virussen. Dankzij deze eigenschappen wordt Solid Surface reeds jaren gebruikt 
in zowel de voedingssector, medische sector als in sanitaire toepassingen.

DESIGN
Het allereerste wat opvalt is het aangename gevoel, Solid Surface is een waar genot 
om aan te raken! De optisch naadloze verlijming, mogelijkheid tot thermoformeren en 
veelzijdigheid zorgen ervoor dat
Solid Surface een van de meest gewaardeerde materialen is voor zowel binnen-
als buitenarchitectuur. Qua uitzicht kan de COSSOLID-Solid Surface diep mat tot 
hoogglanzend gepolijst worden.
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08/ DOUCHEVLOEREN

Om een comfortabele, stijlvolle doucheruimte 
te creëren die volledig op uw badkamer is 
afgestemd, stellen we u onze hoogwaardige 
douchevloeren in gepatenteerd materiaal voor 
in een brede keuze aan afmetingen en vormen: 
vierkant, kwartrond, rechthoekig of andere 
vormen.
Onze douchevloeren kunnen perfect ingewerkt 
worden in extra platte Italiaanse douches (3 cm 
dikte), zodat iedereen moeiteloos in de douche 
kan stappen.
Afhankelijk van de gekozen toplaag, beschikt 
de douchevloer ook over goede antislip-
eigenschappen.
Onze douchevloeren zijn beschikbaar in 79 
standaardafmetingen, van 800mm x 800 mm 
tot 2800 mm x 1200 mm: Een eerder ongezien 

scala aan afmetingen!
Heeft u een atypische badkamer of specifieke 
inrichtingswensen, dan kunnen we de 
douchebak op maat voor u maken zodat deze 
tot op de millimeter in uw ruimte past.

Om efficiëntie en esthetiek te combineren, 
voorzien we een aansluiting voor een 

standaard sifon van Ø 90 mm die slechts een 
minimale inbouwdiepte van 6 cm nodig heeft, 
maar die toch garant staat voor een grote 
afvoercapaciteit.
De sifonopening kan afgewerkt worden met 
een standaard rooster (150 mm x 150 mm) in 
dezelfde kleur als de douchebak, ofwel met een 
breder en/of op maat uitgevoerd rooster.

Om een mooi geheel en uniform resultaat te 
bekomen, bieden wij ook wandpanelen aan, in 
exact dezelfde kleuren en structuren dan de 
douchevloeren.
Al onze douchevloeren worden volledig volgens 
de Europese normen ontworpen en voldoen dus 
aan de Europese richtlijnen EN251 & EN14527.
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09/ AFVOERROOSTERS

Volgens uw wensen, kunnen we met onze ge-
specialiseerde machines aangepaste roosters 
in dezelfde afwerking als de douchebak voor u 
maken. Of u kunt ervoor kiezen om accenten 
te creëren d.m.v. verchroomde of vergulde 
roosters, of een rooster uitgevoerd in mat of 
glanzend rvs.

Er is keuze uit:
• vlakke rechthoekige rooster (a)
• ronde afvoer plug (b)
• verdoken rooster (c)
• vlakke vierkante rooster (d)

a

c

b

d
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10/ STANDAARDAFMETINGEN

Ons gamma douchebakken bestaat uit meer 
dan 79 standaardafmetingen,
Hiernaast kunnen wij ontelbare combinaties 
op maat vervaardigen.

A : Lengte (max. 800mm)
B : Breedte (max. 200mm)
C : Hoogte (standard 30mm)
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11/ WANDPANELEN

U koos voor een douche samengesteld 
uit een douchebak in combinatie met 
wandpanelen.
Dan hoeft u alleen nog een afwerking te 
kiezen! 

Cossolid biedt u een uitgebreid gamma aan 
wanden voor douches, badkamers, wc’s, 
keukens of andere ruimtes, geproduceerd 
met hoogwaardige materialen in stijlvolle, 
trendy en esthetische uitvoeringen. En dat 
zowel in HPL, Corian look of Solid Surface…
De Cossolid-wandpanelen beschikken 
over buitengewone eigenschappen. Ze zijn 
onvergankelijk en waterdicht, licht (ongeveer 
5,5 kg/mÇ) en uiterst bestendig. Bovendien 
garanderen ze een feilloze netheid: geen 

betegelde douches met voegen die na 
verloop van tijd verkleuren onder invloed van 
vocht, kalkaanslag en zeep. 

De Cossolid-panelen bestaan in uitzonderlijke 
afmetingen, tot wel 1200 x 2980 mm, 
met een beperkte dikte van 6 tot 14 mm, 
afhankelijk van de gekozen afwerking.
De COSSOLID-afwerkingen vallen op door 
hun eindeloze diversiteit, creativiteit en 
kleuren, maar ook door hun innoverende 
technologie waarmee we een perfecte 
waterdichtheid kunnen combineren met 
texturen die volledig aan uw wensen voldoen. 
Bovendien verbeteren ze de thermische en 
akoestische isolatie.
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12/ VLOERPANELEN

Cossolid, een vloerbedekking die aan al uw 
verwachtingen voldoet…
Welke look of sfeer u wenst te creëren, dankzij 
ons ruim aanbod aan verschillende toplagen, 
met elk hun specifieke kleuren, uitstraling en 
sfeer, kan u uw COSSOLID-vloer volledig laten 
aansluiten bij het gewenste totaalontwerp van 
betreffende ruimte.
Onze vloerpanelen laten zich erg snel en 
makkelijk plaatsen, waarna u de vloer vrijwel 
meteen kunt gebruiken, dit in tegenstelling tot 
de klassieke tegels, waar men rekening moet 
houden met lange droogtijden. De zeer resistente 
COSSOLID- toplagen blijven jarenlang mooi en 
zijn bovendien erg onderhoudsvriendelijk.  
Op esthetisch vlak, zijn de panelen super strak, 

en dit met een hele grote
waaier aan kleuren en structuren.  
Op technisch vlak zijn de vloeren dan 
weer superieur dankzij hun uitzonderlijke 
impactbestendigheid en hun isolerende 
capaciteiten.
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13/ HAMMAM

Bij Eauplus kan je ook kiezen voor een stoombad 
op maat. We werken dan samen met jou een 
oplossing uit op basis van jouw wensen en speci-
ficaties. Daarop maken w e een planning voor jouw 
stoomcabine, die we uitwerken tot in detail.
Deze wordt volledig afgewerkt met de isolerende 
wandpanelen van Cossolid, deze wanden zijn hier-
voor namelijk uiterst geschikt. 

Onze stijlvolle stoomdouches worden geïnstalleerd 
door ons professioneel team, en worden voorzien 
van een stoomgenerator met: 
   • Digitale touche bediening
   • Bleu Touch aansluiting
   • Luidspeakers
   • Radio

   • Leegloop functie van stoom unit
   • Stoomgenerator van 3000 watt tot 6000 watt
   • Ingebouwde regendouche van 40cm x 40cm
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14/ NOT ONLY WHITE

De essentie van Not Only 
White is het creëren van de 
perfecte oplossing voor elke 
badkamer of toilet; of dit nu 
thuis, in een hotel, restau-
rant of kantoor is. Dit wordt 
bereikt doordat wij onze 
producten per order vervaar-
digen op de maatwensen 
van onze klant.
Het systeem van Not Only 
White is gebaseerd op 3 
‘pilaren’ : Models, Made to 
Measure en Custom Design 
Service. Not Only White 
biedt een serie standaard 
Models aan; deze Models 
vormen onze basiscollectie 

en dienen tevens ter in-
spiratie voor ons Made to 
Measure systeem. Dit Made 
to Measure systeem biedt de 
flexibiliteit om de maten en 
positie van de wastafel aan 
te passen naar de behoefte 
van de klant.
Made to Measure betekent 
ook de mogelijkheid tot het 
weglaten wat niet nodig 
is. In de situatie waarbij de 
wastafel van muur tot muur 
komt, zijn de zijkanten van 
de wastafel niet in zicht en 
kunnen dus weggelaten wor-
den. Hiermee worden kosten 
bespaard.

notonlywhite.com
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15/ OVERZICHT DOUCHEVLOEREN
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