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Het lookbook voor onze ambassadors.

DE NIEUWSTE DYNAMIC PRODUCTEN.
Let's talk about quality.

Alles voor de
badkamer.
It's all about the details.

NIEUW: COLD-START KRANEN.
Meer producten, meer kleuren.

Index
The Start

7

Onze producten

8

Douchewanden

10

Douchedeuren

12

Douchecabines

14

Douchegoten

16

Douchevloeren

18

Spiegels

19

Regendouches

21

The Royal Flush

22

Bedieningsplaten

24

Wastafelkranen

26

Fonteinkranen

28

Cold Start

29

Keukenkranen

30

Coming Soon

32

Stijl.
Alle nieuwe producten van The Dynamic Way

"

Creativity is... inventing, experimenting, growing, taking risk, breaking
rules, making mistakes and having fun.
- Mary Lou Cook
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"

- Page 3 -

The Dynamic start.
Waarom zijn wij The Dynamic Way begonnen.
The Dynamic Way is een merk dat is opgericht met als doel om unieke, mooie en betaalbare producten aan te bieden
die in elke badkamer passen.
Passie voor design en kwaliteit, dat is wat ons inspireert.
Het is niet zomaar een badkamer, het is jouw badkamer. The Dynamic Way biedt een compleet assortiment om de
volledige badkamer in te richten. Met een team van designers, inkopers en installateurs werken wij dagelijks aan de
nieuwste vooruitstrevende producten. Er wordt zorgvuldig gekeken naar materialen, vormen, verpakkingen om zo
de mooiste producten te creëren.
Ons belangrijkste doel is om onze klanten elke keer weer te verrassen met kwalitatieve en innovatieve producten.
Door trends te combineren met hoogwaardige materialen worden producten ontwikkeld die perfect in de badkamer
van nu passen.

Onze producten
Onze producten worden met de grootste zorg
samengesteld.

Er

wordt

zorgvuldig

een

selectie

gemaakt uit materialen, vormen en verpakkingen.

Er wordt gekeken hoe de combinatie samengesteld kan
worden tussen prachtige tijdloze items, maar ook
items die in de trends van nu passen.

The Dynamic Way helpt om de badkamer compleet te
maken en om de juiste keuze te maken.

Laat je inspireren
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Orizóntia inloopdouche

Tetrágono inloopdouche

Douchewanden
Oceanus inloopdouche zwart
Douchewanden zijn erg populair. The Dynamic Way
douchewanden zijn een pareltje in elke badkamer, dankzij
de minimalistische uitstraling en het gebruik van glas in
combinatie met staal.

The Dynamic Way douchewanden zijn gemaakt van 6 of 8
mm dik veiligheidsglas en behandeld met een Nanocoating.
Nano-coating zorgt er voor dat vuil en kalk niet
achterblijven op de douchewand.

Alle douchewanden zijn 2 cm verstelbaar, waardoor de
douchewanden perfect in elke badkamer passen.
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The Dynamic Way Tetrágono inloopdouche
100010 Tetrágono inloopdouche 80x190 cm zwart
Tetrágono inloopdouche 90x190 cm zwart
100011
The Dynamic Way Orizóntia inloopdouche
100012 Orizóntia inloopdouche 80x190 cm zwart
100013 Orizóntia inloopdouche 90x190 cm zwart
The Dynamic Way The Frame inloopdouche
100318 The Frame inloopdouche 80x200 cm zwart
100319 The Frame inloopdouche 90x200 cm zwart
100320 The Frame inloopdouche 100x200 cm zwart
The Frame inloopdouche 120x200 cm zwart
100321
The Dynamic Way Oceanus inloopdouche
100001 Oceanus inloopdouche 80x200 cm matchroom
100002 Oceanus inloopdouche 90x200 cm matchroom
100003 Oceanus inloopdouche 100x200 cm matchroom
100149 Oceanus inloopdouche 50x200 cm matchroom
100150 Oceanus inloopdouche 60x200 cm matchroom
Oceanus inloopdouche 70x200 cm matchroom
100151
Oceanus inloopdouche 140x200 cm matchroom
100152
100287 Oceanus inloopdouche 80x200 cm zwart
100288 Oceanus inloopdouche 90x200 cm zwart
100289 Oceanus inloopdouche 100x100 cm zwart
100290 Oceanus inloopdouche 120x200 cm zwart

It's all about the details

The Frame inloopdouche

The Dynamic Way Dionysos zijwand voor Pegasus
100022 Dionysos zijwand voor Pegasus 89x195 cm matchroom
100180
Dionysos zijwand voor Pegasus 79x195 cm zwart
100181
Dionysos zijwand voor Pegasus 89x195 cm zwart

Douchedeuren

Pegasus douchedeur matchroom

The Dynamic Way Pegasus douchedeur
100018 Pegasus douchedeur 69x195 cm matchroom
100019 Pegasus douchedeur 79x195 cm matchroom
100020 Pegasus douchedeur 89x195 cm matchroom
100023 Pegasus douchedeur 99x195 cm matchroom
100165 Pegasus douchedeur 69x195 cm zwart
100166 Pegasus douchedeur 79x195 cm zwart
Pegasus douchedeur 89x195 cm zwart
100167
100168 Pegasus douchedeur 99x195 cm zwart

The Dynamic Way Pegasus douchedeur zwart

Douchedeuren, ook wel nisdeuren genoemd, zijn eenvoudig te plaatsen tussen 2 muren om
de douche afsluitbaar te maken. Zo blijft het water en de warmte binnen de nis.

The Dynamic Way douchedeuren draaien zowel naar binnen als naar buiten en zijn 1,5 cm
verstelbaar. Dankzij de verstelbaarheid kan de douchedeur gemakkelijk passend gemaakt
worden.

Net als de douchewanden en -cabines, zijn ook de douchedeuren van The Dynamic Way
voorzien van een Nano-coating. Een beschermende coating die de aanhechting van
kalkaanslag en zeepresten vermindert. De scharnieren hebben een vlakke achterzijde,
waardoor het glas eenvoudig schoon te maken is.
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Douchecabines
Dankzij een douchecabine blijven warmte en water binnen de
cabine. Een douchecabine is gemakkelijk te plaatsen en
neemt minder ruimte in beslag dan een inloopdouche.

The Dynamic Way douchecabines zijn gemaakt van 6 mm dik
veiligheidsglas en behandeld met Nano-coating tegen vocht
en kalk.

De douchecabines van The Dynamic Way zijn verkrijgbaar in
diverse varianten, waaronder een schuifhoekinstap,
hoekinstap en een schuifdeur.

Schuifdeur tweedelig

Orpheus schuifhoekinstap

Icarus douchecabine hoekinstap

The Dynamic Way Herakles douchecabine
100014 Herakles douchecabine 89x195 cm matchroom
The Dynamic Way Orpheus schuifhoekinstap
100007 Orpheus schuifhoekinstap 79x195 cm matchroom
100008 Orpheus schuifhoekinstap 89x195 cm matchroom
100300 Orpheus schuifhoekinstap 99x195 cm matchroom
The Dynamic Way Idomeneus zijwand voor Theseus
100016 Idomeneus zijwand voor Theseus 79x195 cm chroom
Idomeneus zijwand voor Theseus 89x195 cm chroom
100017
The Dynamic Way Schuifdeur tweedelig
100015 Schuifdeur tweedelig 119x195 cm matchroom
The Dynamic Way Icarus douchecabine hoekinstap
100024 Icarus douchecabine hoekinstap 6 mm 77,5x195 cm
100025 Icarus douchecabine hoekinstap 6 mm 87,5x195 cm
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Douchegoten
Douchegoot flens + filter zwart glas

Een stijlvolle en moderne douchegoot van The Dynamic
Way vervangt de ouderwetse doucheput! Beschikbaar in
de varianten: geborsteld RVS, zwart glas en zwart RVS.
Zwart is dé trend van dit moment en bijna overal mee te
combineren. Daarnaast zijn zwart en geborsteld RVS ook
tijdloos, wat zorgt voor een strakke uitstraling met luxe
elementen.
Een douchegoot is onderhoudsvriendelijk en efficiënt.
The Dynamic Way douchegoten bevatten een flens,
waardoor deze gemakkelijk geïnstalleerd kan worden in
een tegelvloer. De tegels vallen op de flens en sluiten
daardoor naadloos aan op de douchegoot.
De douchegoot is voorzien van een RVS of glazen
rooster. Door de strakke uitvoering valt het rooster op in
de badkamer en vormt het in combinatie met andere
accessoires een mooi geheel.

Douchegoot flens + filter RVS

Douchegoot met muurflens RVS

Het rooster beschikt over een zijuitloop, heeft een
inbouwdiepte van slechts 6,7 cm en een breedte van 7
cm. Dankzij de inbouwdiepte is de douchegoot
eenvoudig te plaatsen. De afvoercapaciteit is ruim 30
liter per minuut.

Douchegoot flens + filter zwart RVS

The Dynamic Way Douchegoot tegelrooster + blinde goot
100052 Douchegoot 60x7 cm tegelrooster + blind RVS
100053 Douchegoot 70x7 cm tegelrooster + blind RVS
100054 Douchegoot 80x7 cm tegelrooster + blind RVS
100055 Douchegoot 90x7 cm tegelrooster + blind RVS
100056 Douchegoot 100x7 cm tegelrooster + blind RVS
100103
100104
100105

Douchegoot 70x7 cm tegelrooster + blind zwart
Douchegoot 80x7 cm tegelrooster + blind zwart
Douchegoot 90x7 cm tegelrooster + blind zwart

The Dynamic Way Douchegoot flens + filter
100044 Douchegoot 40x7 cm flens + filter RVS
100045 Douchegoot 50x7 cm flens + filter RVS
100046 Douchegoot 60x7 cm flens + filter RVS
100047 Douchegoot 70x7 cm flens + filter RVS
100048 Douchegoot 80x7 cm flens + filter RVS
100049 Douchegoot 90x7 cm flens + filter RVS
100050 Douchegoot 100x7 cm flens + filter RVS
Douchegoot 120x7 cm flens + filter RVS
100051
100069
100057
100058
100059
100073

Douchegoot 60x7 cm flens + filter zwart RVS
Douchegoot 70x7 cm flens + filter zwart RVS
Douchegoot 80x7 cm flens + filter zwart RVS
Douchegoot 90x7 cm flens + filter zwart RVS
Douchegoot 100x7 cm flens + filter zwart RVS

100060
100061
100062
100063

Douchegoot 70x7 cm flens + filter zwart glas
Douchegoot 80x7 cm flens + filter zwart glas
Douchegoot 90x7 cm flens + filter zwart glas
Douchegoot 100x7 cm flens + filter zwart glas

The Dynamic Way Douchegoot met muurflens
Douchegoot 70x7 cm met muurflens RVS
100041
100042 Douchegoot 80x7 cm met muurflens RVS
100043 Douchegoot 90x7 cm met muurflens RVS

Douchegoot tegelrooster + blinde goot

Met dit tegelrooster is het mogelijk om de
douchegoot met dezelfde steen te betegelen als
uw vloer! Door de tegel op maat te zagen en in
het rooster te plaatsen, ontstaat er een mooie
egale vloer. De douchegoot is omkeerbaar,
waardoor deze als tegelrooster te gebruiken is én
als blind rooster. 2-in-1 dus!
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Douchevloeren
De douchevloeren van The Dynamic Way zijn
modern en tijdloos. Vervang de ouderwetse
douchebak eenvoudig door een douchevloer.
Uniek aan deze douchevloeren is het
poriënvrije oppervlak met voelbare stroeve
steenstructuur.
•
•
•
•
•
•

Niet tegelen
Waterdicht
Hoogste antislipklasse
High-flow extra flat drain
Eenvoudig schoon te maken
Duurzaam & hygiënisch materiaal

Beschikbaar in de kleuren: wit en antraciet.

1100347
100348
100349
100372

Douchevloer antraciet 100x100 cm met sifon
Douchevloer antraciet 90x90 cm met sifon
Douchevloer antraciet 120x90 cm met sifon
Douchevloer antraciet 140x90 cm met sifon

100350
100351
100352
100373

Douchevloer wit 100x100 cm met sifon met sifon
Douchevloer wit 90x90 cm met sifon
Douchevloer wit 120x90 cm met sifon
Douchevloer wit 140x90 cm met sifon

Spiegels
De spiegels van The Dynamic Way zijn dankzij het
tijdloze design perfect voor in de badkamer of op het
toilet.

De spiegels zijn gemakkelijk te reinigen met water of
glasreiniger.
Daarnaast
kunnen
de
spiegels
horizontaal of verticaal opgehangen worden.

100113
100114
100115
100116
100117

Spiegel 50x40 cm 5 mm dik
Spiegel 57x40 cm 5 mm dik
Spiegel 60x40 cm 5 mm dik
Spiegel 60x60 cm 5 mm dik
Spiegel 80x60 cm 5 mm dik

19

EVEN A

CAN BRING LIFE
SAVE WATER.

Volledig gemaakt van RVS

Regendouches

100291
100292
100293

De RVS regendoucheset van The Dynamic Way is een absolute aanwinst
in de badkamer!

•
•
•
•
•
•

Deze regendoucheset is volledig gemaakt van RVS
Cool Touch thermostatische kraan met temperatuurbegrenzer
De douchekop is rond, draaibaar en heeft een diameter van 30 cm
Separate handdouche voor optimaal comfort
In hoogte verstelbaar
Compleet geleverd inclusief s-koppelingen en rozet

Beschikbaar in de uitvoeringen: chroom, geborsteld RVS en mat zwart.
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RVS regendoucheset chroom
RVS regendoucheset geborsteld
RVS regendoucheset zwart

The Royal Flush wandclosetpack
*medio maart verkrijgbaar*
The Royal Flush wandclosetpack van The Dynamic Way is uitgerust met de nieuwste
innovaties op het gebied van keramiek!
Uitgerust met het innovatieve spoelsysteem: Tornado Flush. Het water spoelt in de vorm
van een tornado door het toilet. Hierdoor ontstaat er een krachtige spoeling die vrijwel
het gehele oppervlak in het toilet reinigt en vuil afvoert.
•
•
•
•
•
•

Zeer stille spoeling
Tornado Flush spoelsysteem
Hygiënisch diepspoel design
Zuinig in waterverbruik
Rimfree dus geen spoelrand
Post-proof verpakking

Beschikbaar in de uitvoeringen: 48 cm en 53 cm.

100119
100120

The Royal Flush wandclosetpack 53 cm
The Royal Flush wandclosetpack 48 cm

Nu met gratis collectors item - The Royal Flush kaarten
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Bedieningspanelen
The Dynamic Way biedt bedieningspanelen die qua kleuren en materialen onmisbaar zijn in de
badkamer van nu.
Er is keuze uit hoogwaardig kunststof, glas of geborsteld RVS. De rechthoekige vorm blijft de basis,
maar de toetsen zijn in verschillende vormen beschikbaar. Alle bedieningspanelen zijn uitgerust met
twee spoelknoppen, waardoor de keuze voor waterbesparing gemaakt kan worden. Daarnaast zijn de
bedieningspanelen gemakkelijk te reinigen.
The Dynamic Way bedieningspanelen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar, zodat alles perfect qua
kleurenpalet op elkaar kan aansluiten in de badkamer of het toilet.

Bedieningsplaat Stripe
100085
100086
100087
100088
100091
100199
100200

Bedieningsplaat Stripe glans wit
Bedieningsplaat Stripe glans chroom
Bedieningsplaat Stripe mat chroom
Bedieningsplaat Stripe mat zwart
Bedieningsplaat Stripe champagne goud
Bedieningsplaat Stripe geborsteld brons
Bedieningsplaat Stripe geborsteld koper

Bedieningsplaat Square
100074
100075
100076
100077
100078
100089
100090
100198

Bedieningsplaat Circle
100079
100080
100081
100082
100083
100084
100092
100093

Bedieningsplaat Circle wit
Bedieningsplaat Circle glans chroom
Bedieningsplaat Circle mat chroom
Bedieningsplaat Circle mat zwart
Bedieningsplaat Circle wit glas chroom
Bedieningsplaat Circle zwart glas chroom
Bedieningsplaat Circle champagne goud
Bedieningsplaat Circle rose goud
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Bedieningsplaat Square wit
Bedieningsplaat Square glans chroom
Bedieningsplaat Square mat chroom
Bedieningsplaat Square mat zwart
Bedieningsplaat Square RVS
Bedieningsplaat Square champagne goud
Bedieningsplaat Square rose goud
Bedieningsplaat Square geborsteld zilver

Wastafelkranen

100211
100212
100213
100214

RVS wastafelkraan chroom
RVS wastafelkraan geborsteld
RVS wastafelkraan zwart
RVS wastafelkraan antraciet / gun metal

The Dynamic Way wastafelkraan past dankzij het
tijdloze en minimalistische design in vrijwel iedere
ruimte! De kraan is waterbesparend én energiezuinig
dankzij de Cold Start techniek en de ingebouwde
Neoperl® perlator (straalregelaar).

•
•
•
•
•

Deze kraan is gemaakt van RVS
Beschikt over een keramisch binnenwerk
Hoogte van de wastafelkraan is 17,5 cm
Rechte uitloop
Waterbesparende klep

Beschikbaar in de uitvoeringen: chroom, geborsteld
RVS, mat zwart en antraciet/gun metal.

Volledig gemaakt van RVS

Van het kastje naar in de muur!
The Royal Wall inbouw wastafelkraan is de nieuwste
toevoeging aan het assortiment van The Dynamic Way.
De kraan is waterbesparend én energiezuinig dankzij
de Cold Start techniek en de ingebouwde Neoperl®
perlator (straalregelaar).

•
•
•
•
•

Deze kraan is gemaakt van RVS
Beschikt over een keramisch binnenwerk
Gemakkelijk in te bouwen
Uitloop van 17 cm
Langere uitloop los verkrijgbaar

Beschikbaar in de uitvoeringen: chroom, geborsteld
RVS, mat zwart en antraciet/gun metal.

100322
100323
100324
100325

The Royal Wall RVS inbouw wastafelkraan chroom
The Royal Wall RVS inbouw wastafelkraan zwart
The Royal Wall RVS inbouw wastafelkraan geborsteld
The Royal Wall RVS inbouw wastafelkraan Gun Metal

100362
100363
100364
100365

RVS inbouw wastafelkraan uitloop 24cm chroom
RVS inbouw wastafelkraan uitloop 24cm zwart
RVS inbouw wastafelkraan uitloop 24cm antraciet
RVS inbouw wastafelkraan uitloop 24cm geborsteld
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Fonteinkraan
De RVS fonteinkraan van The Dynamic Way is geschikt voor
iedere toiletruimte! Bespaar tot wel 30% op het waterverbruik
dankzij de ingebouwde Neoperl® perlator (straalregelaar).

•
•
•
•
•

De fonteinkraan is gemaakt van RVS
Beschikt over een keramisch binnenwerk
Universeel toepasbaar
Waterbesparende klep
Hoogte 16,5 cm

Beschikbaar in de uitvoeringen: chroom, geborsteld RVS en
mat zwart.

100155
100156
100157

RVS fonteinkraan chroom
RVS fonteinkraan geborsteld
RVS fonteinkraan zwart

Volledig gemaakt van RVS

Dankzij de Cold Start kranen van The Dynamic Way geen onnodig verbruik van warm water!
Wanneer een Cold Start kraan in de neutrale of licht afwijkende positie wordt geopend, stroomt er koud water
uit de kraan en slaat de boiler niet aan. De boiler wordt niet geactiveerd bij een neutrale positie van de
kraanbediening. De kraan geeft pas warm water, als de hendel voorbij het beschermingsmechanisme is
gedraaid en je een klikje hoort.
Een Cold Start kraan is tot wel 25% zuiniger dan een conventionele keuken- of wastafelkraan.
Goed voor milieu én portemonnee.
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The Dynamic Way keukenkraan mét Cold Start techniek is een musthave voor iedere keuken!
•
•
•
•
•
•

Volledig gemaakt van RVS

Deze keukenkraan is gemaakt van RVS
Keramisch binnenwerk
Universeel toepasbaar
Ronde uitloop (C-uitloop)
Draaibaar
Hoogte uitloop: 34 cm

Dankzij het gebruik van de Cold Start techniek is de kraan
energiezuinig.
Deze kraan is niet alleen energiezuinig, maar ook nog eens
waterbesparend. Bespaar tot 30% op het waterverbruik dankzij de
ingebouwde Neoperl® perlator (straalregelaar).
Beschikbaar in de uitvoeringen: chroom, geborsteld RVS en mat zwart

Keukenkranen
100283
100284
100285

RVS keukenkraan chroom
RVS keukenkraan geborsteld
RVS keukenkraan zwart

- Page 5 -

The Royal Flex is extra handig in gebruik vanwege de
uittrekbare uitloop. De uittrekbare uitloop geeft extra
flexibiliteit voor meer bereik in de spoelbak. Hierdoor is het
eenvoudig om grote borden schoon te spoelen of de
spoelbak schoon te maken.
Daarnaast is het ook mogelijk om te wisselen tussen de
straal. Met één druk op de knop wissel je af tussen een fijne
spray en een krachtige shower spray,
Ook deze kraan is uitgerust met de Cold Start techniek en de
Neoperl® perlator.
Beschikbaar in de uitvoeringen: chroom, geborsteld RVS en
mat zwart

100339
100340
100341

The Royal Flex RVS keukenkraan uittrekbaar chroom
The Royal Flex RVS keukenkraan uittrekbaar geborsteld
The Royal Flex RVS keukenkraan uittrekbaar zwart
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The Dynamic Way LED spiegel

The Dynamic Way badkamermeubel

Coming soon
The Dynamic Way regendouche douchekop Ø 25 cm

The Dynamic Way douchegoot met muurflens zwart RVS
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