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douche

3
wastafelcombinatie

GLASHAVEN

toiletcombinatie

badcombinatie (8 stuks)

DOUCHEWAND

DUBBELE WASTAFEL

INBOUWRESERVOIR

BAD INCL. TOEBEHOREN

Chroom/Zilver Helder Glas

Villeroy & Boch Subway 2.0

Geberit Duofix element voor wand-wc

Bad Villeroy & Boch O.Novo

breedte ca. 70 - 100 cm

kleur wit

bediening Sigma30 voor 2-toets bediening

afmeting ca. 180 x 80 cm

hoogte ca. 195 cm

met 2 kraangaten en overloop

profiel zilver hoogglans

incl. chromen bekersifon en afvoerplug

afvoer Viega
verlengde afvoer / verloopcombinatie, chroom

Daar waar de douche tussen 3 wanden zit wordt geen
glazen douchewand toegepast.

DRAINGOOT

WASTAFELKRAAN

TOILETPOT

BADMENGKRAAN

Easydrain

Grohe Concetto M-size

Villeroy & Boch OMNIA Architectura

douchegoot RVS

kleur Chroom

kleur wit

Grohe Grohetherm Performance
thermostatische badmengkraan

kleur goot RVS

Opbouw wastafelkraan 1 gats

Verdekte bevestiging.
Inclusief zitting met SoftClosing & QuickRelease.

DOUCHEKRAAN COMBINATIE

SPIEGEL

FONTEINCOMBINATIE

DOUCHEKOP

Grohe Grohtherm 1000

Silkline Spiegel

Fontein Avento

Doucheset Grohe Euphoria 110 mono

Douchemengkraan Cosmopolitan

ca. 130 x 80 cm staande montage

afmeting ca. 36 x 22 cm

Incl Grohe Relaxa doucheslang ca. 150 cm

Euphoria 110 mono doucheset

afvoerplug (kleur wit)

incl. Grohe Relaxa doucheslang ca. 125 cm

bekersifon met muurbuis en rozet, chroom

ENKELE WASTAFEL

FONTEINKRAAN

Villeroy & Boch Subway 2.0

ca. 130 x 80 cm staande montage

kleur wit

Incl montagevoorzieningen

met 1 kraangat en overloop
incl. chromen bekersifon en afvoerplug
Wordt toepast bij de 2e badkamer van een appartement

4

SANITAIRBOEKJE

overig
OVERIGE KRANEN
Hoekstopkraan
t.b.v. wastafels en fonteinen

WASMACHINEKRAAN
Grohe Costa-L Wasmachinekraan

aanvullende informatie
versie 16 juni 2022

disclaimer

De exacte types kunnen wijzigen in verband met leverprobemen of uitgaande lijnen (let op de lange levertijd van het
project). Deze bijlage is geen werkbeschrijving en is geen onderdeel van de contractstukken. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. Uiteraard zal de kwaliteit van gelijkwaardig niveau blijven. Alleen aan de bepalingen in de
uiteindelijk getekende aankoopovereenkomst en de bij die overeenkomst gevoegde contractstukken kunnen rechten
worden ontleend. Bij het eerste optiegesprek krijg je een uitgebreide set contractstukken plus een uitvoerige uitleg van
de mogelijkheden en het aanbod. Op basis daarvan neem je dan de uiteindelijke aankoopbeslissing.

