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Prefab badkamers voor 
nieuwe en bestaande 
huisvesting
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C3 Living biedt los 
van prefab badkamers 
ook oplossingen voor 
modulaire huisvesting:

Leslokalen

Kinderdagverblijven

Studentenhuisvesting

Zorgunits – Care variant 
rolstoelvriendelijk

Mantelzorg woningen

B&B units

Hotelkamers

Zelfstandige woningen

Niet-zelfstandige woningen

Kantoorruimtes

Maatwerk projecten

Huisvesting internationale 
werknemers

Verblijfsruimtes

C3 Living is uw partner voor het leveren van 
modulaire oplossingen. Wenst u de volledige 
ontwikkeling uit te besteden?  Dan bent u bij 
C3 Living ook aan het juiste adres.

C3 Living 
Industrieterrein Panningen 4
5981 NK Panningen
T. +31(0)85 489 89 63
info@c3living.nl
www.c3living.nl

Prefab badkamers zijn sneller klaar, duurzamer 
én betaalbaarder dan reguliere badkamers! 
Wij leveren hoogwaardige gebruiksklare prefab 
badkamers voor renovatie, herbestemming en 
nieuwbouw. Kwaliteit voor een betaalbare 
prijs, binnen afzienbare tijd in kleine en 
grote getalen geproduceerd in onze 
fabriek in Panningen (Limburg).

U bent altijd welkom voor een bezichtiging van 
de badkamers die wij op dat moment aan het 
bouwen zijn. Inmiddels hebben al ruim 1500 
badkamers onze fabriek in Panningen verlaten.

De voordelen:
·	 Wij	bieden	verschillende 
 uitvoeringen én maatwerk, 
	 geheel	naar	wens
·	 Snel	geproduceerd 
	 en	kostenbesparend
·	 Duurzaam	en	onderhoudsarm
·	 Nederlandse	kwaliteit
·	 Praktische	levering	en	installatie.

Prefab Badkamers Benieuwd?



De small en basic varianten van de 
prefab badkamers zijn opgebouwd uit 
glasvezel versterkt polyester composiet. 
De badkamers zijn licht in gewicht, 
geïsoleerd, volledig waterdicht en snel 
klaar om volgens het plug-and-play 
principe geplaatst en aangesloten te 
worden in de woning(en). 

Deze	badkamer	is	perfect	voor	kleinere	
woningen	en	studio’s.	De	prefab	badkamer	
kenmerkt	zich	door	een	zeer	efficiënte	
indeling	van	zowel	de	badkamer	als	de	
technische	ruimte.

Deze	basic	variant	prefab	badkamer	biedt	
meer ruimte dan de small variant en is 
daarmee	de	perfecte	badkamer	voor	iedere	
woning.	De	prefab	badkamer	wordt	-	indien	
gewenst	-	afgewerkt	met	een	tegelmotief	
wandpaneel.	De	comfortabele	en	efficiënte	
indeling	van	de	badkamer	biedt	meer	dan	
voldoende	bewegingsruimte.	Daarnaast	
voldoen	de	badkamers	aan	de	gewenste	
afmetingen	van	het	bouwbesluit.

De small en basic variant badkamers beschikken over:
·	 douche	voorzien	van	doucheset	op	glijstang	en	douchedeur
·	 vrij	hangend	toilet
·	 wastafel	met	wastafelkraan
·	 planchet	(variant	basic:	over	de	gehele	breedte)
·	 wandcontactdoos
·	 spiegel
·	 kozijn
·	 verlichting

·	 ventilatie
·	 accessoires

Badkamer varianten Variant small Variant basic

Scan	de	QR-code	voor 
meer informatie over 

onze	prefab	badkamers.

Ook maatwerk 
geheel naar 
wens mogelijk.


