
ENGELSE CHIQUE 
Het idee dat het bad waarin de Engelse koningin zich na een 
lange dag vergaderen, ontspande de eigen badkamer kan 
sieren is het toppunt van luxe. Kleine details als kunstig bewerkte 
poten, een hoogwaardige afwerking en b!zonder l!nen bepalen 
de elegantie van dit ontwerp. De exacte replica van een 
porseleinen bad uit het begin van de negentiende eeuw is een 
van de nieuwste ontwerpen van Windsor & Co. Initiatiefnemer 
van dit label is Lammert van der Vegt. De man die er zo’n v!ftien 
jaar geleden op uittrok om z!n eigen badkamer in Engeland 
te kopen. ‘Toen merkte ik dat alleen daar de kwaliteit wordt 
geleverd die ik zoek.’ Z!n zoektocht leidde tot de oprichting 
van het eigen bedr!f The House of Windsor. Inmiddels is h! 
hofleverancier van vele bekendheden, grote hotels en royals. 

Wellness
De warmte van het water, de druppels die achterbl!ven op 
een glinsterende kraan, de tegelvloer die door het motief als 
een tap!t de badkamervloer bedekt. B! de inrichting van de 
badkamer is er steeds vaker de behoefte om zich omringd te 
weten door luxe. Baden is als het verbl!ven in de cocon waarin 
we ons graag terugtrekken om de dag achter ons te laten of b! 
te komen van een inspannende t!d. Wellness is wat dat betreft 
de meest gebruikte nieuwe term. Dit staat voor actief werken 
aan ons lichamel!k en geestel!k welz!n. Waar kan dit beter dan 
in een bad, de douche of in een badkamer die is ingericht als 
ruimte om in te ontspannen. Door veel aandacht te besteden aan 
kleuren, l!nen en natuurl!k het ontwerp van het bad, de wastafel 
en de douche. Deze kunnen echte blikvangers z!n en passen 

b! de Victoriaanse st!l die steeds meer mensen omarmen. De 
huidige ontwerpen z!n klassiek en toch eigent!ds, want het 
z!n ontwerpen die al eeuwenlang de harten van de gebruikers 
weten te bekoren. Baden in Engelse st!l is volgens Van der Vegt 
dan ook pure verwenner!. ‘De ontwerpen uit die t!d z!n nu nog 
steeds actueel en zullen dat ook over honderd jaar nog z!n. 
Pure schoonheid bl!ft boeien.’

Queen Elizabeth
Teruggaan naar de oorsprong van onze badkamer is de stap 
nemen naar de t!d van Queen Elizabeth I. Toen bedacht haar 
hoveling Sir John Harrington het eerste toilet. Een nieuwigheid 
die uitsluitend bestemd was voor degenen die behoorden tot 
de ‘upper class’. Het is het jaar 1596 en het duurt nog tot de 
achttiende eeuw tot het bad, zoals w! dat kennen, vorm begint 
te kr!gen. Toen waren er nog grote vuren nodig om het water te 
verwarmen. Badkamers werden op de begane grond ingericht 
vlakb! rivieren of bronnen, zodat het water alt!d dichtb! was. De 
romantiek uit de begint!d is terug te vinden in de ontwerpen van 
Windsor & Co. Met het grote verschil dat ze z!n gecombineerd 
met de techniek en het moderne comfort van nu. Dat maakt 
dit merk klassiek eigent!ds en bovenal t!dloos. Van der Vegt: 
‘Het merk bestaat inmiddels v!ftien jaar en de ontwerpen van 
Windsor & Co z!n terug te vinden in onder andere het Amstel 
Hotel, paleizen van vorsten en op grote schepen. Piet Boon is 
bovendien een van de ontwerpers die met ons sanitair werkt.’

Meubels
Kleine witte tegeltjes aan de muur, ornamenten aan het plafond, 
spiegels met glimmende randen en accessoires als zilverkleurige 
zeepdispensers, scheerspiegels en kroonluchters. Het z!n de 
kleine details die een badkamer de Engelse st!l meegeven. 
Iemand die kiest voor sanitair van Windsor & Co maakt daarmee 
duidel!k een keuze voor een Engelse st!l die terug te vinden 
is in veel meer dan alleen het sanitair. Van der Vegt: ‘Daarom 
horen tot ons assortiment niet alleen sanitair, maar leveren w! 
ook badkamermeubels, kranen, Friese witjes voor aan de muur 
en tegels om het geheel op de juiste w!ze te complementeren. 
Belangr!k daarb! is dat w! in alle gevallen gaan voor kwaliteit. 
W! ontwerpen de meubels en het sanitair zelf en kunnen een 
meubel zelfs op maat laten maken. Dit is dan van binnen ook 
volledig van massief eikenhout en in alle gevallen voorzien van 

Victoriaanse l!nen, weelde en elegan-
tie z!n onlosmakel!k verbonden met de 
Engelse chique. In geen enkel ander 
land nam de aristocratie een dergel!ke 
vooraanstaande positie in. Net als de 
Romeinen spreidden de Engelse adelen 
hun r!kdom ten toon door te kiezen voor 
verfijnde ontwerpen en r!k gedecoreerde 
woningen. Uit die t!d stammen dan ook 
de meeste l!nen van The House of Wind-
sor. Een Nederlands bedr!f dat letterl!k 
laat zien dat w! ook als een echte Lady 
of Lord van onze badkamer mogen ge-
nieten. 

scharnieren van het merk Blum. Strak vorm gegeven kasten die 
exact passen b! de overdadige Victoriaanse l!nen.’

The House of Windsor is een van de weinige badkamer-
leveranciers die massief berken en eikenhout toepast in het 
vervaardigen van badkamermeubelen. Ook de binnenkant 
ervan. Volgens Lammert heeft berkenhout als voordeel dat het 
vr!wel ongevoelig is voor invloeden van buitenaf. Berkenhout 
is krimploos en neemt geen vocht op. In een badkamer uiterst 
handig. Bovendien gaat de houtsoort lang mee, want het 
heeft een fijne structuur. Wanneer de keuken exact op maat 
is gemaakt, wordt h! geschilderd. Dat gebeurt doorgaans met 
de kwast, zodat de streek mooi zichtbaar bl!ft. Het schilderen 
gebeurt in het eigen atelier. Overigens kunnen de meubelen ook 
in andere houtsoorten worden gemaakt, zoals eikenhout. “Berk 
leent zich uitstekend tot bewerking van moeil!kere taken, zoals 
het buigen van hout”, aldus Lammert. “Eikenhout kan op een 
mooie manier worden verouderd.”

Plannen voor het inrichten van een nieuwe badkamer z!n b! 
The House of Windsor in goede handen, want het ontwerpteam 
besteedt niet alleen aandacht aan de bouwkundige indeling en 
het sanitair, maar buigt zich ook over het tegelplan, de kranen 
en de stoffering. Daarb! horen vaak nog een meubel dat in 
de meeste gevallen op maat wordt gemaakt en is er indien 
gewenst ook ruimte voor leuke extra’s als een badplateau, een 
knuffelmuur een sterrenhemel van glasvezel of een transparante 
inloopdouche. R!kdom, elegantie en comfort z!n daarb! de 
belangr!kste sleutelwoorden.
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