
Van een vaag idee tot een badkamerrealisatie om van 
te watertanden. Met meer dan 25 jaar ervaring in het 
vak is Creasan de inspiratiebron bij uitstek. Zij weten 
uw saai, oubollig of afgeleefd sanitair om te toveren tot 
een badkamer die matcht bij uw karakter en uw wensen. 
Dirk Reubens en zijn echtgenote Fabienne Maes hechten 
veel belang aan een persoonlijke service en werken elk 
idee, hoe groot of klein ook, op maat uit. Hierbij smelten 
functionaliteit, originaliteit en maatwerk samen: 
uw badkamer klopt als een plaatje. 

Er wordt een waterdicht stappenplan naar de perfecte 
badkamer opgemaakt. Bij een eerste bezoek ter plaatse 
luistert Dirk aandachtig naar uw wensen en ideeën en 
meet de beschikbare ruimte op. Hij brengt de mogelijkhe-
den in kaart en maakt een ontwerp op maat met bijhoren-
de gedetailleerde prijsofferte, rekening gehouden met de 
beschikbare ruimte en uw budget. Ook de overige betrok-
ken aannemers uit eigen regio worden gecontacteerd voor 
een vlekkeloze uitvoering van A tot Z. 

Uw persoonlijke stijl is de rode draad door het ontwerp: 
een badkamer waarin u zich 100% thuis voelt. De renovatie 
van uw badkamer is een investering en vraagt de nodige 
aandacht. ‘Je kan de wildste dromen hebben over je nieuwe 
badkamer, ze moeten ook realiseerbaar zijn. Daarom is 
een grondige analyse van wat technisch wel en niet kan 
zeer belangrijk’, benadrukt Dirk.

Maar Creasan biedt meer: Naast hun specialisatie in 
badkamerrenovatie bieden zij ook de nodige know-how 
voor afvoersystemen en waterbehandeling. Ook het 
opsporen en herstellen van waterlekken behoort tot hun 
werkgebied en natuurlijk ook alle sanitaire herstellingen. 
Bovendien is Creasan gecertificeerd installateur van 
de Geberit Aquaclean wc, met deze douche-wc’s van 
hoge kwaliteit wordt u met een aangename, warme 
douchestraal gereinigd. Afhankelijk van het type toestel 
bieden extra verwenprogramma’s een nog betere hygiëne 
en meer welzijn. De Aquaclean Sela staat momenteel in 
onze toonzaal. 

Creasan 
uw specialist in 
badkamerrenovatie 

Meer informatie? 
Een prijsofferte? 
Aarzel niet en neem gerust 
contact met ons op. Wij helpen 
u graag verder. Atelier en 
toonzaal open op afspraak 
’t Walletje 106/10

Boomgaarden 60
8300 Knokke-Heist

Tel. 050 62 30 44 
of 0473 355 398

info@creasan.be

WWW.CREASAN.BE
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