
Douchedrains
Luxxor heeft een groot assortiment luxe 
design douchedrains in verschillende 
breedte- en lengtematen. Bent u op zoek 
naar een stijlvolle smalle douchedrain of 
juist naar een opvallend robuust design, 
Luxxor heeft voor elke douchesituatie de 
passende drain.

Doucheputten
Luxxor biedt een luxe en in hoogwaardig 
RVS uitgevoerde doucheput: de Luxxor 
Floret. Deze is leverbaar in twee ver-
schillende maten en met diverse design 
roosters. Deze put is in hoogte verstelbaar, 
waardoor de installatie gemakkelijk is.

Inbouwnissen
Luxxor heeft een groot assortiment luxe 
design inbouwnissen in verschillende 
breedte- en lengtematen beschikbaar.
Daarnaast is de inbouwnis ook te verkrijgen 
in drie verschillende kleuren: wit, zwart en 
RVS.

Made in Holland

Onze fabriek is een hoogwaardig productiebedrijf, 
uitgerust met de modernste robottechniek. De producten 
worden nauwkeurig gecontroleerd en getest voordat 
onze producten de fabriek verlaten. Daarom kunnen 
wij ook garanderen dat de Luxxor douchedrains en 
doucheputten 100% waterdicht en veilig zijn. De fabriek 
voldoet aan de hoogste kwaliteits- en milieurichtlijnen, 
gezien duurzaam verantwoord ondernemen is bij ons een 
vanzelfsprekendheid.

Over Luxxor
Luxxor wil met haar uitgebreide portfolio aan 
douchedrains en -putten laten zien dat duurzaam design 
en comfort op grote schaal kan worden toegepast. 

Duurzaamheid en circulariteit worden nagestreefd in 
zowel:
• Design keuzes (zoals materiaalkeuze en 

energieprestatie criteria) 

• Productie in Nederland 
• Distributie via professionele installateurs en   

hoogwaardige groothandel

Naast ons vaste assortiment hebben we bij Luxxor de 
expertise en mogelijkheden in huis voor het op maat 
ontwikkelen van drains en/of putten.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst neem dan 
contact op met onze klantenservice:

Klantenservice:
T: +31 (0) 85 0070550
E: info@luxxor.eu
I:  www.luxxor.eu

Luxxor Sustainable Drain Systems B.V.
Jan Valsterweg 50
3315 LG Dordrecht

Topdesign
met
levenslange
garantie

Exclusief verkrijgbaar 
bij uw Luxxor dealer

www.luxxor.eu

Circulair douchen 
is een haalbare luxe



www.luxxor.eu

Levenslange garantie

De oplossing voor elke 
doucheruimte

Made in Holland

Verschillende kleuren 
mogelijk

Gemakkelijk 
uitneembaar en 
reinigbaar waterslot

Geschikt voor nieuwbouw 
en renovatie

Hoogwaardig RVS

Innovatieve techniek

Minimale inbouwdiepte

Door jarenlange innovatie heeft Luxxor een uitgebreid portfolio 

ontwikkeld van douchedrains, doucheputten en inbouwnissen 

die in elke badkamer tot zijn recht komen.

U heeft de keuze uit een groot aantal 
verschillende breedte− en lengtematen en 
met de lage inbouwhoogte biedt Luxxor dé 
oplossing voor elke doucheruimte. 

In het uitgebreide assortiment van Luxxor 
vindt u een designrooster dat bij uw wensen 
aansluit. Luxxor heeft design drains, 
putten en inbouwnissen die geschikt zijn 
voor zowel nieuwbouw als renovatie.

Kwaliteit
Al onze producten worden nauwkeurig 
gecontroleerd en getest voordat deze 
de fabriek verlaten. Daarom kunnen 
wij garanderen dat onze RVS-design 
drains, putten en inbouwnissen volledig 
waterdicht en veilig zijn. Vraag gerust naar 
onze garantievoorwaarden.

Onze design drains zijn voorzien van een 
makkelijk uitneembaar en reinigbaar 
waterslot, een unieke innovatie voor onze 
Luxxor drains. 

De design doucheputten zijn voorzien van 
een gemakkelijk uitneembaar haarfilter 
zodat deze eenvoudig te reinigen is.

Specials voor de utiliteit
Heeft u speciale wensen voor bijvoorbeeld 
grootkeukens, hoteldouches, parkeerga-
rages of zwembaden? 
Neem dan contact met ons op en we 
helpen u graag verder om uw project tot 
een succes te maken.

Een badkamer die rust 
en ruimte uitstraalt. 
Luxxor biedt dé oplossing!


