
DE BESTE BASIS 
VOOR BADKAMER-  
RENOVATIES.
SLIM, SNEL EN EENVOUDIG.



BOKI COMBIBOARD
ÉÉN PLAAT MET INGEBOUWDE KRAANAANSLUITING, 
WATERLEIDING EN DRAIN

Breedte: 60 en 90 cm, 

hoogte: 130 cm 

(inclusief drain 

hoogte),  

dikte 30 mm   

Inbouwdiepte 

afvoergoot: 58 mm              
Ingebouwde waterleiding                                     

Het BOKI Combiboard is een 
waterdichte plaat met ingebouwde 
kraanaansluiting, waterleiding en drain. 
Je plaatst het combiboard tegen de 
wand of over de oude tegels en je 
kunt het direct betegelen. 
Snel, eenvoudig en minder overlast.

Slopen

Slopen

Sleuven frezen

BoKi monteren

Leidingen leggen Stuccen Betegelen

Betegelen

Afmonteren

Afmonteren

Traditionele verbouwing

Verbouwing met BOKI Combiboard

Snelheid: tijdwinst op  
totale bouwtijd 

Minder geluidsoverlast en 
stofontwikkeling



Aangebrachte vliesdoek  Waterdichte kern Uniek leidingsysteem, 

veilig en betrouwbaar.

Gegarandeerd waterdicht



BOKI aanvulling assortiment

Douche glijstang element

met versterkte ingebouwde watervaste bevestiging

Gemak voor verwerker: 
✓   Geen sleuven te frezen 
✓   Geen stucwerk
✓   Minder installatiewerk 
✓   Geen put stellen
✓   Eenvoudig te maken afschot
✓     Geen oponthoud door wachten op 

andere discipline (loodgieter,  
stucadoor, droogtijden etc.) 

✓   Geringe inbouwhoogte drain 
✓   Waterdichte aansluitingen

Gemak voor bewoner
en opzichter: 
✓    Minder geluidsoverlast en 

stofontwikkeling 
✓     Sneller gereed in de planning 

(geen stucwerk, minder installatiewerk)
✓   Minder uren op locatie
✓   Vlakke afschotvloer
✓   Geen obstakel in de vloer (putje)
✓   Strakke uitstraling

Naast het BOKI Combiboard is er ook een BOKI Board met 
doucheglijstang element, die boven het combiboard geplaatst 
kan worden (afmetingen: 60 of 90 cm breed en 130 cm hoog 
(inclusief de drain hoogte van 58 mm) en 30 mm dik.  
De ingebouwde goot is 58 mm diep).

SNEL, 
MAKKELIJK EN 

VOORDELIG



BADKAMERS RENOVEREN: 
EENVOUDIGE MONTAGE  
EN MINDER GELUIDSOVERLAST

Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.

Wanneer je een badkamer wil gaan renoveren, gaat dit 
traditioneel gezien samen met het inhuren van een 
sloper, sleuvenhakker, loodgieter, stukadoor, tegelzetter 
en de afbouwmontage. Wat nou als dit gemakkelijker 
en sneller kan, met minder geluidsoverlast en minder 
stofontwikkeling? Met daarbij een fraaie uitstraling.

Hiervoor is het BOKI Combiboard ontwikkeld. Een 
waterdichte plaat met ingebouwde kraanaansluiting, 
waterleiding en goot. 

Het grote voordeel  van het BOKI Board is dat je 
vergeleken met het traditionele proces  een aantal 
werkzaamheden kunt schrappen. Zo hoeven er geen 
sleuven gefreesd te worden, is er geen stucwerk nodig 
en hoeft er ook geen put gesteld te worden.  
Dit betekent dat er geen oponthoud is: je hoeft niet te 
wachten tot de ander klaar is met zijn werk. Daarnaast 
brengt het minder geluidsoverlast en stofontwikkeling 
met zich mee. 

 

Het BOKI Board is gegarandeerd waterdicht doordat 
de kern een waterdichte board is en de drain voorzien 
is van een waterdicht vliesdoek.

Loszittende tegels wand en vloer 

verwijderen

BOKI combiboard plaatsen Tegels lijmen Afmontage

Voordelen BOKI Combiboard
✓   Eenvoudige montage

✓   Snelheid: tijdwinst op totale bouwtijd 

✓   Gegarandeerd waterdicht

✓    Minder geluidsoverlast en 
stofontwikkeling

✓    Vlakke afschotvloer  
(rolstoel toegankelijk)

✓   Prijsgunstiger



•  Voorstrijk & Primer 

•  Lijmen & Kitten 

•  Mortels 

•  Afdichtingsproducten 

•  Gevelhydrofobering 

•  Betonhulpstoffen 

•  Coatings 

•  Reinigingsproducten 

•  Vloerafvoeren 

•  Gereedschappen

Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC Ulft

T: +31 (0)315 270 620
F: +31 (0)315 270 621
E: info@kiwitz.nl
www.kiwitz.nl

Kiwitz, sinds 1954 toeleverancier voor de bouwindustrie.


