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Hout geschikt 
voor in de badkamer? 
Jazeker! 

DE WINNARES VAN DE 
VT WONEN ACTIE

Vind een verkooppunt 
bij jou in de buurt
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waarom je de Mirror Shelf 
wilt hebben!

Op zoek naar jouw verkooppunt
pag. 28
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Ons mooie stekkie in Deventer

Het is zondagavond. Ik zit (of eigenlijk lig) languit 

op de bank. Het najaar komt eraan en het begint 

weer te kriebelen om in huis aan de slag te gaan. 

Een mini make-over blijft leuk. Struinend over  

Instagram en Pinterest kijk ik naar nieuwe inspiratie. 

Tja, ook ik kan uren bezig zijn met verschillende 

moodboards. Een gedrag dat we ook steeds vaker 

terugzien bij onze oriënterende LoooX consument. 

Ik snap het wel! Ga jij nog aan de slag in huis?

Ook ons mooie stekkie in Deventer is toe aan een 

make-over. We gaan namelijk onze locatie langs de 

A1 op de schop gooien. Want we groeien uit ons 

jasje. De oplossing was dan ook simpel: weer uit-

breiden! Hiermee zijn we klaar voor onze toekomst. 

Klaar om jou te kunnen blijven verrassen met onze 

té gekke collectie. Dit doen we nog steeds met 

veel liefde en passie. En daar geniet ik enorm van! 

Logisch, toch?  

Genoeg voorpret. Onze badkamercollectie is weer 

flink uitgebreid. Ready voor een nieuwe Bathroom 

Experience? Enjoy!

Nederland    +31 (0)570 610 071     info@looox.nl  

België    +32 (0)15 690 190      info@aquaware.be /loooxbathrooms

Vakmanschap, dat is waar 
het bij LoooX om draait

LoooX is stoer, robuust en een tikkeltje verrassend. Met onze mooie badkamercollectie 

creëren we een woonkamergevoel in de badkamer. Zo maken we prachtige eikenhouten 

badkamermeubels, stijlvolle badkamerspiegels, handige accessoires en meer.

looox.eu

Remco Muiderman
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handdoekhouder in 
rvs of mat zwart

  100, 120, 140, 160 en 200 cm     46 cm      7 cm

100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  200 cm      /solo

100 cm  |  120 cm  |  140 cm  |  160 cm  |  200 cm      /duo

#LOOOXGOOD

Mixen maar

Natural chic, wij zijn dol op deze trend. De mix van natuurlijke 

materialen in combi met eigenzinnige producten. Wil je ook 

deze stijl in je badkamer? Dan zit je met eiken wastafelbladen 

altijd goed. Ga je voor onze enkele of dubbele uitvoering?  

Op de foto hiernaast zie je de Base Shelf duo. Bij deze setting 

hebben we het eiken gecombineerd met donkere elementen. 

De zwarte waskom en sfeerverlichting geven een mooi contrast. 

Durf jij het aan? Mixen maar! 

  7
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Steengoed

Stel jouw ideale combinatie samen
Ceramic Raw Ceramic Terrazzo Ceramic Stone

Ciao bella

De Ceramic Terrazzo. Deze waskom is echt een plaatje! 

Terrazzo is een begrip in de woonwereld. De oorsprong ervan 

ligt in Italië, waar materialen als zand, cement en natuur-

steenkorrels werden vermengd tot één mengsel. Hierdoor 

ontstond een speels patroon, namelijk terrazzo. 

Inmiddels vind je deze look regelmatig terug in bijvoor-

beeld vloeren en keukenbladen. Met de introductie van 

onze unieke waskom is de stijl nu ook door te voeren in de 

badkamer. En wat is ie gaaf!

Hoera

We hebben weer veel te gekke waskommen toegevoegd 

aan onze collectie. En zoals je van ons gewend bent, zijn ze 

verrassend én net even anders. Zo hebben we onder andere 

flinterdunne  waskommen, met of zonder tekening. Welke 

plaats jij in de badkamer? Check onze series!
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Massief eikenhout geeft veel warmte in de badkamer. Het zoeken naar een nog 
betere bescherming van ons eiken is een doorlopend proces.  

Dankzij de LoooX Oak Protect, onze bijzondere beschermlaag, zijn onze  
producten geschikt voor plaatsing in de badkamer. 

meer info

!

Hout geschikt voor in de badkamer? 
Jazeker!

De LoooX Oak Protect bestaat uit een aantal unieke bescher-

mende laklagen die de matte uitstraling van ons hout intact 

laat. Met trots kunnen wij melden dat hiermee onze eiken 

badkamermeubels tot in de vezels zijn beschermd.  

Uitvoerig getest 

Het ontwikkelde laksysteem is het resultaat van uitvoerig en 

doorlopend onderzoek en veelvuldig testen en aanpassen. Zelfs 

bijtende tandpasta of scheerschuim doorstaan de LoooX test 

en laten na 72 uur geen vlekken achter. Een indrukwekkend 

resultaat! Wij zijn dan ook trots op onze laklaag voor ons puur 

eiken. Ook het veilig verwerken en de gezondheid van onze 

mensen is een belangrijke eis. 

Handle with care 

Eiken blijft vanzelfsprekend wel een natuurproduct. Ga er daar-

om altijd zorgvuldig mee om en geef vloeistoffen geen kans om 

eventueel schade toe te brengen aan jouw prachtig pronkstuk. 

Goed om te weten: de lak is niet glanzend. Hiermee blijft de 

charme van het eikenhout behouden.

Tip! LoooX Wood Maintenance Set 

De LoooX Wood Maintenance Set is een onderhoudsmiddel 

voor massief eikenhout. Door het eikenhout maandelijks te 

onderhouden blijft het meubel in topconditie. Het onderhouds-

middel zorgt voor een extra wateraf stotende laag. Dit maakt de 

reiniging van eiken nog sneller en eenvoudiger.  

Gebruik geen agressieve schoonmaakmid-
delen en scherpe/schurende voorwerpen 
(schuur spons, staalwol e.d.).

Geen corrosieve, aluminium of vochtige  
producten direct op het hout plaatsen 
(scheer schuimbus, tandpasta e.d.). Hierdoor 
kunnen onuitwisbare vlekken ontstaan.

Schoon en droog achter laten. Geen enkele 
vloeistof laten intrekken.



“Over elk detail is  
zorgvuldig nagedacht”

 1514  

Made in Deventer
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Zwevend element

Een leuke deco voor in de badkamer: 

wandplanken

Wil jij de uitstraling van je badkamer eenvoudig  

veranderen? Dat kan met onze wandplanken!  

Erg trendy en decoratief. Op de schappen kun je 

voldoende spulletjes kwijt. Combineer de schappen 

met leuke planten of fotolijsten en krijg zo een 

woonkamer gevoel in je badkamer. 

Standaard leverbaar in de lengtes 60 en 80 cm en 

verkrijgbaar in een enkele (solo) of in dubbele (duo) 

uitvoering. Welke past het beste in jouw interieur?

Liever een zwevende wandplank? Ook dat is erg gaaf in de badkamer! De LoooX Wall Shelf Free is een planchet met blinde 

 ophanging. De wandplanken passen ook perfect in andere ruimtes, zoals in de woonkamer, keuken of in de gang.  

Deze wandplanken zijn leverbaar in 60 en 80 cm en zijn gemaakt uit 4 cm dik massief eikenhout.

Weetje: Ook deze wandplanken worden met passie 
gemaakt door onze meubelmakers!

Decotip: combineer de wandplanken 
met onze LoooX Light, sfeervol! 

60 cm / 80 cm

60 cm / 80 cm

60 cm / 80 cm
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beschikbaar in mat 

zwart of rvs
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Jij bent de winnares van ons eiken meubel. Wat was je reactie 

toen je hoorde dat je het meubel had gewonnen?

“Ik was enorm blij! Had het ook echt niet verwacht, natuur-

lijk wel gehoopt! We zitten nog niet zo lang in ons nieuw-

bouwhuis. Onze badkamer was voorzien van een simpel 

badmeubel. Niet echt onze smaak, maar zat er standaard in. 

Ooit wilde we deze nog vervangen voor iets wat meer bij ons 

zou passen. Toen ik vorig jaar bij jullie op de stand was, sprak 

me de stijl direct aan!”

Leuk om te horen! Inmiddels is de stijl verwerkt in je  

badkamer. Hoe bevalt het meubel? 

“Wij zijn nog steeds superblij met ons meubel! Deze hebben 

we gecombineerd met jullie lichtgrijze waskom en zwarte 

spiegel. Een mooie mix van landelijk en strak. Het eiken vonden 

we direct tof. Dit gaf een warme uitstraling. De waskom is 

trouwens ook erg handig met schoonmaak. Er blijven geen 

tandpastaresten liggen door het gladde materiaal. Ideaal!”

Je mocht zelf een badmeubel uitkiezen. Had je direct een 

bepaald type in gedachten? 

“Op de VT Wonen & Design Beurs zagen we natuurlijk veel 

mooie meubels op de stand. Onze keuze viel al snel op een 

eiken meubel met diepe lades. Ik vind het ideaal dat ik  

voldoende spullen kwijt kan. Verder heb ik van tevoren 

inspiratie opgedaan op Pinterest en hier een mooi mood-

board samengesteld. Hiermee heb ik de combi gemaakt met 

de overige items en accessoires.”

Vertel, jij bent professioneel interieurfotografe. Aan je foto’s zie 

je direct dat je gevoel hebt voor aankleding. Wij zijn nu reuze 

benieuwd naar jouw ‘Muk-aankledingtip’ voor in de badkamer. 

“Planten! Ik ben gek er gek op. Planten fleuren je interieur 

helemaal op en vind ik echt een must voor in je huis. En dat 

mocht ook niet ontbreken in onze badkamer.” 

Tof! Zijn we ook dol op. En in de toekomst? Gaan we nog 

meer LoooX tegenkomen in je interieur?

“Nou, wie weet! Ik zou eigenlijk wel graag de look van de 

badkamer willen doorvoeren in ons toilet. Een mini meubel 

voor het toiletje zou wel erg leuk zijn”, vertelt Muk lachend! 

Thuis bij...

Thuis
bij...

...Muk! Professioneel fotografe, 25 en samenwonend met haar vriend in 

Middenbeemster. Vorig jaar won ze bij ons op de VT Wonen & Design Beurs 

een prachtig meubel voor in de badkamer. En wat is het eindresultaat 

prachtig! We gingen met haar in gesprek en namen een kijkje bij haar thuis. 

Planten zijn echt 
een must in je 
interieur!

“
”

 19
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Lekker retro

Een mooie spiegel is onmisbaar in de badkamer. Geef toe, zon-

der spiegel wordt het leven ook wel een stuk minder handig. 

Gelukkig hebben we genoeg mooie pareltjes in onze collectie. 

Speels, vernieuwend en voorzien van high-end technieken.

Eén van onze nieuwkomers is de LoooX Organic. Een spiegel 

met organische vorm, zoals het voorbeeld hiernaast! Hoe 

gaaf is dit item? Met de LoooX Organic spelen we met vorm 

en licht. Je kan de spiegel horizontaal of verticaal ophangen. 

Kies natuurlijk wat jij het mooiste vindt! De organische vorm 

heeft iets weg van de retrolook, wat juist erg gaaf staat in 

een moderne badkamer. 

Leuk detail: de badkamerspiegel is voorzien van CCT-verlich-

ting. Dit houdt in dat je kunt wisselen tussen lichtkleuren. 

Van koud wit naar warm wit. Zelf vinden we het prettig om 

in de ochtend te starten met koeler licht. Word je meteen 

lekker wakker. In de avond geeft men liever de voorkeur voor 

warm licht, dit is wat geler. Los van deze lichtkleuren, kun 

je zelfs nog dimmen in lichtintensiteit. Schakelen doe je 

eenvoudig met de afstandsbediening.

60, 80, 100 en 120 cm  Ø 60, 70, 80, 100 en 120 cm      80, 100, 120, 140, 160 x 60 cm

bekijk het filmpje
over de CCT  
verlichting
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Met onze spiegels ga jij tiptop de deur uit!

Love black!

Zwart is al een tijd een populaire trendkleur.  

Eigenlijk zie je in elk interieur wel een tikkie zwart 

 terugkomen. En wij snappen wel waarom! Zwart 

is ook gewoon enorm stoer voor in je interieur.

Met onze ronde spiegel met zwarte omlijsting zit 

je altijd goed. Onze Black Line Round is voorzien 

van een mat zwarte  rand. Gaaf in combinatie met 

onze  meubels, boxen, waskommen en hanglampen. 

Wist je dat deze ronde spiegel een aanvulling is  

op ons rechthoekige model? Ook een plaatje! 

Deze spiegel is leverbaar in diverse maten.  

Check het item en alle info op onze site!

“ Ronde spiegel aan 
de wand? Doen! ”

check het 
moodboard met 

spiegels

 23

maak je eigen verlanglijst 

met meer zwarte items
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Come on let’s twist again

Sfeerverlichting in de badkamer geeft echt een 

ontspannen gevoel. Wij zijn er dol op. Zoals de 

naam al zegt: de lamp geeft enkel sfeer. Basisver-

lichting is dus essentieel. Onze collectie heeft twee 

type sfeerlampen waar je niet op uitgekeken raakt.

Nieuw is de LoooX Light Twist! Een speelse wand-

lamp waarmee je een industrieel sfeertje creëert 

in de badkamer. Dit komt door de opvallende de-

tails. Het leuke is dat je de lamp kunt meedraaien. 

De LoooX Light Twist is leverbaar in mat zwart en 

staat ook erg fraai in andere woonruimtes.

Of ga je voor onze bekende LoooX Light? Deze 

hanglampen zijn echt een aanvulling voor in je 

badkamer. Het tijdloze design leent zich voor ieder 

interieur. Leverbaar in de kleuren mat zwart, mat 

wit en geborsteld rvs. 

Light
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Dat is handig, onze store locator! 
Altijd een verkooppunt bij jou in de buurt
Een website boordevol inspiratie. It #loooxgood!

Vind je winkel in Nederland

Leuk, je bent je aan het oriënteren voor een nieuwe badkamer! 

We hopen dat we je hebben getriggerd om te kiezen voor 

een echte LoooX badkamer. Gelukkig zitten onze verkoop-

punten door heel het land. Hier kan je onze collectie bewon-

deren. De adviseurs helpen je graag bij het samenstellen van 

je droombadkamer. 

  

Store locator

Op looox.nl vind je de LoooX store locator. Niet te missen! 

Ook te herkennen aan de oranje knop “Koop LoooX”.  

Vul hier je plaatsnaam of postcode in en zie 

in één oogopslag je dichtstbijzijnde LoooX 

Dealer of verkooppunt.

Amai, zeg!

Woon je in België of Luxemburg? En ben je op zoek naar een 

LoooX verkooppunt? Neem dan contact op met Aquaware. 

De LoooX vertegenwoordiging in België en  Luxemburg wordt 

verzorgd door deze firma. Te bereiken via info@aquaware.be 

of +32 (0)15 690 190.

Kom je er niet helemaal uit? Stel tijdens kantooruren 

 eenvoudig je vraag via ons chatsysteem. Wij denken graag 

met je mee. 

Let’s get social

Op onze site vind je veel LoooX inspiratie voor je nieuwe 

badkamer. Natuurlijk zijn we ook te volgen op vrijwel alle 

social mediakanalen. Volg ons onder andere op Pinterest, 

Instagram en Facebook. Met veel plezier nemen we je mee in 

de wereld van LoooX! Volg jij ons al? 

“ Stel je vraag via 
onze chat! ”

28    29

ga snel naar de
store locator

/loooxbathrooms
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De leukste toilethoekjes 
creëer je met LoooX!

Decoratief

Onze Mirror Shelf, een eiken plateau 

die je kunt combineren bij verschillende 

LoooX spiegels. Je ziet ze al veel terug-

komen in tijdschriften en op tv. Nu zijn ze 

ook leverbaar bij ons en wat zijn ze gaaf. 

Leverbaar in verschillende maatvoeringen! 

Check ons moodboard

Hieronder zie je ons moodboard met al 

onze nieuwkomers! Dit moodboard (en 

nog vele andere) zijn terug te vinden op 

onze site. Hier staan diverse overzichten, 

boordevol inspiratie.

Een mooi toilethoekje! 

Creëer een leuk toilethoekje met eikenhout. Onze LoooX 

Mini Base Shelf is een massief eiken wastafelblad voor in de 

toiletruimte. Leverbaar in de maten 40 en 60 cm. 

Handige accessoires

Personaliseer je toilethoekje met leuke accessoires! Zo kun 

je de Mini Base Shelf combineren met de LoooX Rail of Roll.  

Met de LoooX Roll heb je altijd je handdoek of wc-rol binnen 

handbereik. De LoooX Roll is leverbaar in de kleuren mat zwart 

of geborsteld rvs en in de maatvoering 16 en 35 cm. 

Of kies je voor de LoooX Rail? Het verschil met de Roll, is dat dit 

item volledig gesloten is. Ook is de LoooX Rail leverbaar in een 

grotere maatvoering, namelijk 35 en 50 cm. Hierdoor is het 

item ook perfect voor plaatsing onder onze eiken badmeubels.

Tip: boven je toiletmeubel mag natuurlijk geen spiegel 

ontbreken. Wel zo handig. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 

een kleine ronde spiegel. Deze vorm geeft vaak een mooi 

contrast met de strakke lijnen van het toiletmeubeltje. 

...onze badkamercollectie 

blijft groeien en daar zijn we 

trots op! De nieuwe LoooX 

items ontstaan door jullie 

klantwensen. En die mixen 

we vervolgens met onze 

eigen creativiteit. Zo wordt 

onze collectie steeds uitge-

breider en completer. 

“New arrivals”
Wist je dat..

LoooX vind je steeds vaker terug in de toiletruimte. Wij snappen wel waarom. 
Onze collectie heeft diverse items voor in de toiletruimte. Lees je mee?

Roll

Rail
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Perfect te combineren met onze spiegels

Yes! Het is weer tijd voor onze 

top 5-redenen. Op de bladzijde 

hiervoor hebben we al een 

korte introductie gedaan van 

de LoooX Mirror Shelf. Graag 

vertellen we je waarom je 

deze nieuwkomer in je  

badkamer wilt hebben. 

“ 5 redenen waarom je 
de LoooX Mirror Shelf 
wilt hebben ”

1

3

2

4

5

Op de LoooX Mirror Shelf kun je voldoende spulletjes 
kwijt, zoals je borstel of cosmetica. 

Ook is het item voorzien van een uitsparing,  
handig voor de schoonmaak!

Verder is de LoooX Mirror Shelf perfect te 
 combineren met diverse LoooX spiegels, waar onder 
onze ronde spiegel.

Gemaakt uit massief eikenhout, robuust en sfeervol! 

Tot slot is de LoooX Mirror Shelf met passie gemaakt door 
onze vakmannen in Deventer.

34    35

bekijk de mirror shelf
op onze website

De LoooX Mirror Shelf is perfect te combineren met onze totale 

collectie. Combineer verschillende LoooX Wood items, zoals onze 

Wooden BoX, voor een mooi geheel in de badkamer.



Je ziet ons overal voorbijkomen 
#trots! Van social media tot op de 
televisie. We hopen stiekem dat je 
niet meer om ons heen kunt... 

Zo zijn we de afgelopen maanden met LoooX op  

televisie geweest in het programma ‘Van Woonvilla 

naar Droomvilla’ op RTL4. In deze uitzendingen 

namen wij je mee in de wereld van LoooX. Heb je ons 

gemist? No problemo. Op ons YouTube account staan 

alle video’s! 

36    37

Lekker bladeren

Op zoek naar de leukste wooninspiratie? Dan zit je met Stijlvol Wonen altijd goed! Dit is het dikste 

en meest gelezen woonblad van Nederland. Dit blad is altijd voorzien van de nieuwste trends, 

stylingadvies, leuke rubrieken en mooiste interieurmerken. Ook ons zie je regelmatig terug in het 

magazine. Heb jij ons al gespot? 

“ Prachtig blad vol wooninspiratie! 
Heerlijk als er weer een nieuwe editie 
op de deurmat valt. ”

Elk jaar vind je ons terug op de leukste woonbeurs van Nederland: De VT Wonen & Design Beurs!  

In één oogopslag zie je onze complete collectie. De beurs vindt elk jaar in oktober plaats. Deze beurs 

mag je als interieurliefhebber zeker niet missen! 

Save the date



“ Hip &
functioneel

Verrassende opberger

Flessen shampoo, make-up, tandpasta… We bewaren nogal 

wat spullen in onze badkamer. Gelukkig hebben wij hiervoor 

slimme oplossingen, waaronder de LoooX Colour Shelf BoX. 

Ideaal voor in de doucheruimte!  

Wist je dat de onderzijde voorzien is van een handige sleuf 

waar het water doorheen kan? Dus prima toepasbaar in 

de natte ruimte. De Colour Shelf Box is leverbaar in diverse 

 kleuren! Ga jij voor mat zwart, antraciet, wit of geborsteld rvs? 

38    39

Onze razend populaire badplank!  

De LoooX badplank: leuk om te hebben, leuk om te krijgen 

én leuk om te geven. De badplank hebben we al een tijdje in 

onze collectie en blijft ongekend populair. Zelfs influencers 

op Instagram zijn er dol op! 

Met de badplank weet je zeker dat je heerlijk kunt ontspannen 

in bad. In het midden zie je een inleg. Deze kan omhoog voor 

plaatsing van je tablet of boek. Serie aan en ontspannen maar! 

Tijd voor Netflix



Netjes weggewerkt

Vind jij de prullenbak ook een doorn in het oog? Dan hebben we goed nieuws voor jou! Met onze inbouw 

prullenbak is dit item mooi weggewerkt. Ook handig: de inbouw prullenbak is voorzien van een opbergvak waar je 

nog wat kwijt kunt. De zichtbare rand en binnenzijde is op kleur gebracht. Kies jij voor geborsteld rvs, antraciet of wit?

Wist je dat we ook inbouwnissen hebben die je betegeld in de muur kunt wegwerken. Ontdek de T-BoX.

“ Praktisch & 
ruimtebesparend”

Innovatieve toiletoplossingen

Bij LoooX maken we dagelijks stoere badkamermeubels, 

access oires en meer producten die een musthave zijn voor in de 

badkamer. Zo ook onze LoooX Closed serie. Deze serie bestaat 

uit slimme toiletoplossingen voor in je toilet- of badruimte. 

De collectie bestaat uit opbergsystemen voor de toilet-

borstel, toiletrollen, wc-rolhouders en de prullenbak.  

Wist je dat je met de inbouw reserverolhouder tot wel zes 

toiletrollen in de wand kunt opbergen?

Betegelbaar met je eigen wandtegelRuimte voor wel zes rollen

40    41

Nu ook leverbaar in mat zwart!

bekijk onze 
toiletoplossingen online

dit is onze T-BoX!



Marco woont samen met z’n gezinnetje in Lochem en werkt 

inmiddels twee jaar voor LoooX. Dagelijks rijdt hij het hele 

land door om LoooX verkooppunten en Dealers te bezoeken. 

Maar hij doet nog veeeeeel meer! Ook is hij altijd te vinden 

op onze beurzen, zoals de ‘VT Wonen & Design Beurs’.  

De creativiteit in het schetsen van een mooie stand spat 

ervan af en zie je altijd terug in het eindresultaat. 

Vertel eens, wie is Marco? 

“Ik ben dus Marco. Trots gezinsman, vol energie en dol op 

mijn baan. Maar in mijn vrije tijd kan ik ook zeker genieten 

van de kleine dingen om mij heen. Lekker naar de voetbal 

met mijn zoon of shoppen met mijn dochters.”

Marco kan je wakker maken voor…

“Nou, het liefst slaap ik natuurlijk. Maar als ik dan toch iets 

moet bedenken kies ik voor een ciabatta oude kaas en room-

brie van een lokaal cafeetje in Lochem. Dat is echt SMULLEN!”

Mooiste vakantiebestemming? 

“Ik ben echt gek op Italië, Lago Maggiore en 

Isola Bella zijn dan wel mijn favoriete plekken.”

Ik omschrijf mijn baan als ..

“Haha…. Een baan die je niet goed kunt omschrijven. Ik ben 

veelal onderweg, maar houd me ook bezig met het intekenen 

van beursstands, meedenken over nieuwe producten en doe  

natuurlijk nog veel meer. Met name de leuke collega’s en fijne 

werksfeer maakt het een feestje om voor LoooX te werken. 

Collega aan het woord, 
Marco Saalmink

De mensen achter het merk LoooX

Werken bij LoooX is een feestje.  
En daar vertellen we graag meer over. 
Maak in dit interview kennis met  
collega Marco Saalmink.  
- Accountmanager LoooX Retail Nederland

“De afwisseling en contact met de klant 

blijft het leukst aan mijn baan. 

Ik krijg echt energie van het bedenken 

van mooie LoooX opstellingen, waar 

eindgebruikers helemaal enthousiast 

door raken.”
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Omschrijf LoooX in één zin, wat komt dan in je op? 

“LoooX is echt een sfeermaker voor in de badkamer en  

natuurlijk het mooiste sanitairmerk van Nederland.” 

Wat vind je het leukste om te doen voor LoooX?

“Onderweg zijn en de herkenbaarheid van LoooX vergroten. 

LoooX zie je steeds vaker en completer terug in toonzalen.  

Klanten raken echt enthousiast van het zien van onze collectie.”

Favoriete LoooX item?  

“Poeh... dat is lastig! Politiek correct antwoord is natuur-

lijk dat ik alles leuk vind. En stiekem klopt dat ook. Als ik 

momenteel mijn favoriete LoooX item(s) moet kiezen zeg ik 

onze nieuwe producten, waaronder de Organic spiegel en 

Mirror Shelf. Echt heel sfeervol.”

Marco over drie jaar? 

“Over drie jaar zit ik nog steeds bij LoooX natuurlijk! En wat 

ik dan hoop is dat LoooX nog bekender is en iedereen aan 

LoooX denkt bij een koop van de badkamer.”





 47

LoooX magazine is een uitgave van:

LoooX Bathrooms

Maagdenburgstraat 8,

7421 ZB  Deventer, Nederland

tel.: +31 (0)570 610 071,  

info@looox.eu, looox.eu

Bezoek ons ‘Inspiration Center’

Gedelegeerd bestuur: Remco Muiderman

Director Special Interest: Ivo Kremer

Brand Director Home & Deco: Lotte Hassink

Hoofdredacteur en verantwoordelijke Uitgever:

Remco Muiderman

Make-up & Personal styling: Ilja Wassink

Eindredactie: Jef van Beijnhem, Bas Spijkerman

Catering & Massage:  Ad de Roy van Zuydewijn

Lay-out: Mark Keulen

Beeldredactie: Winfred Hesselink, Jeffry Peeters

Beeldmanipulatie: Bram Engelgeer, Marco Vorgers

Fotografie: Ton Otten

Lay-out advertising: Jorn van den Oever

Instagram Stylist: Demian Kipp, Sven van der Waal 

Content tovenares: Felien Kramer

Redactie: Edwin Meiberg, Frank Overkamp,  

Tharina van Hoeijen, Joyce Kamst, Jessika Abels

Offline Influencer: Nico Krieger 

Wood Wizards: Lukas de Croon, Roy Ganzevles, 

Joost Velner, Jeroen Koeslag, Niels de Beijer, 

Jasper van de Pieterman, Aiman Houichan, 

Maekele Kibreab. Adal, Brian Larbui, Edwin Schoonen 

Expeditie: Gerwin Harmsen, Maik Hillebrand, 

Edson Zwiers, Richard Bulteel, Robin Schipper, 

Ricoh Stempher, Marc Jager 

Distribution: Edwin Meiberg, Koen Körner, 

Remi Lugtenberg, Jeroen Kruit 

Contact Nederland:

Accountmanager Zuid-Nederland: 

Jacqueline Wever

Accountmanager Noord-Nederland: 

Marco Saalmink

Marketing: Lotte Hassink & Felien Kramer

Contact België:

+32 (0)15 690 190

info@aquaware.be

Abonnementen Nederland:

+31 (0)570 610 071

Abonnementen België:

+32 (0)15 690 190

© Copyright LoooX Bathrooms.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 

of gekopierd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming 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 bijdragen, 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 LoooX tegen alle vorderingen 

die zouden kunnen voortvloeien uit de schending 

van rechten van derden met betrekking tot merken, 

octrooien, handelsmodellen, auteursrechten of elk 

ander recht dat de derde zou kunnen doen gelden. 

Colofon
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Waar koop je LoooX?

Wil jij de collectie in het echt bewonderen? Vind eenvoudig jouw dichtstbijzijnde LoooX Dealer of overige verkooppunt 

in onze store locator. Hier kan je een groot deel van onze stoere collectie live bewonderen. Voor België neem contact op met 

Aquaware op +32 (0)15 690 190 of mail naar info@aquaware.be.

Alvast meer inspiratie opdoen? 
Bekijk onze social media!

Nederland    +31 (0)570 610 071    info@looox.eu  

België    +32 (0)15 690 190   info@aquaware.be 

LOOOX.EU

bekijk de storelocator en 
vind een winkel bij jou in 

de buurt


