
 

Sanitair en tegelwerk 
Rijwoningen 



Het Wooniversum 
In de showroom van Het Wooniversum worden u, middels verschillende  

pakketten, diverse mogelijkheden aangeboden met betrekking tot het sanitair en 

tegelwerk. De Wooniversum pakketten (Comfort, Luxe en Excellent) bestaan uit 

sanitair en tegelwerk van kwalitatief hoog niveau. Voor zowel badkamer als toilet 

worden A-merken aangeboden. Zo zijn de kranen van Hansgrohe en het keramiek 

van Villeroy & Boch.  

 

Ieder pakket bestaat uit een ander type sanitair en tegel. U heeft de mogelijkheid 

om van pakket te wisselen (u dient hierbij rekening te houden met een eventuele 

meerprijs). 

 

De rijwoningen zijn in basis voorzien van het Comfort sanitair- en tegelwerkpakket. 

Dit pakket wordt in deze brochure aan u gepresenteerd. 

 

 



Comfort 
Het Comfort pakket bestaat uit wit keramiek van Villeroy & Boch uit 

de O.novo lijn, gecomplementeerd door moderne kranen uit de Logis 

lijn van Hansgrohe. 

 

Het Comfort pakket bestaat uit: 

 Wandhangend wit keramiek diepspoelcloset, Villeroy & Boch, 

type O.novo compact met een softclose zitting* en met witte 

kunststof drukplaat. 

 Moderne fontein, Villeroy & Boch, type O.novo. 

 Wastafel, Villeroy & Boch, type O.novo. 

 Koudwater toiletkraan, Hansgrohe, type Logis.  

Deze kraan is voorzien van CoolStart: de stand in de  

middenpositie geeft altijd koud water. 

 Verstelbare douchecombinatie met bijbehorende thermostaat-

kraan van Hansgrohe, type Crometta Vario/Ecostat 1001CL. 

 Langwerpige spiegel. 

 Drain, Easy Drain Multi*. 

 

 

 

 

 

 

 

* extra ten opzichte van sanitair Comfort-pakket (standaard brochure Wooniversum) 



Omschrijving Sanitair Comfort - Toilet 

 

Diepspoelcloset Villeroy & Boch - O.novo compact 

 Kleur: wit 

 Wandhangend 

 Zitting met deksel en softclose* 

 

Drukplaat kunststof Wisa - Argos 

 In wit kunststof, dualflush 

 

Fontein Villeroy & Boch - O.novo 

 Kleur: wit 

 Afmeting 36 x 27,5 cm 

 

Sifon 

 Wit kunststof (geen afbeelding beschikbaar) 

 

Kraan Hansgrohe - Logis 

 Chroom 

 Alleen voor koud water 

 QuickClean anti-kalkfunctie 

 

 

Omschrijving Sanitair Comfort - Badkamer 

 

Diepspoelcloset Villeroy & Boch - O.novo compact* 

Zoals hierboven afgebeeld. 

 Kleur: wit 

 Wandhangend 

 Zitting met deksel en softclose* 

 

Drukplaat kunststof Wisa - Argos* 

Zoals hierboven afgebeeld. 

 In wit kunststof, dualflush 

 

* extra ten opzichte van sanitair Comfort-pakket (standaard brochure Wooniversum) 



 

 

Wastafel Villeroy & Boch - O.novo 

 Kleur: wit 

 Afmeting 60 x 49 cm 

 Sifon: wit kunststof 

 

Kraan wastafel Hansgrohe - Logis 70 

Eéngreeps wastafelmengkraan 

 CoolStart: stand in middenpositie geeft koud water 

 Chroom 

 QuickClean anti-kalkfunctie 

 

Douchecombinatie Hansgrohe - Crometta Vario/Ecostat 1001CL 

Crometta Vario glijstangcombinatie 65 cm 

 Normale straal, instelbare Variostraal 

 Wisselen van straalsoort door straalschijf te draaien 

 Meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien  

van de doucheslang 

 90 graden instelbaar schuifstuk, draait naar links en rechts,  

omhoog en omlaag 

Ecostat 1001CL (opbouw) douchethermostaat 

 SafetyStop heetwaterbegrenzer 40 graden 

 Chroom 

 QuickClean anti-kalkfunctie 

 

Spiegel - Swallow 

 Langwerpig, 57 x 40 cm (geen afbeelding beschikbaar) 

 

Afvoer douche* 

 Drain 70 x 9.8 x 2  cm 

 

 

 

 

 

* extra ten opzichte van sanitair Comfort-pakket (standaard brochure Wooniversum) 



Omschrijving Tegelwerk Comfort 

 

 Vloertegels met een afmeting van 30 x 30 cm, keuze uit 6 

kleuren 

 In verband met goede afwatering hebben tegels in de douche-

hoek een afmeting van 15 x 15 cm 

 Wandtegels met een afmeting van 25 x 33 cm, liggend ver-

werkt, niet strokend verwerkt, keuze uit wit glanzend of mat 

 Het toilet is betegeld tot 1.50 m hoogte 

 De badkamer is betegeld tot aan het plafond* 

 

 

 

 

 

 

Vloertegels: 

 

 

 

 

 

 

Wandtegels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* extra ten opzichte van tegelwerk Comfort-pakket (standaard brochure  Wooniverum) 




