
TWEEKAPPER EN 
VRIJSTAANDE WONINGEN

Sanitair &
tegels 
VOOR U GESELECTEERD



Wandtegels

Basis
Tegelpakket

Alva

Procasa  Wit Glans
20 x 40 cm - 284068

Procasa  Wit Mat
20 x 40 cm - 284069

De Alva collectie speelt in op de trend van nu met een op elkaar 
afgestemde serie betonlooktegels.

Alva - Cinza
45 x 45 cm R10 - 479893

Alva - Taupe
45 x 45 cm R10 - 479894

Vloertegels

Basis
Tegelpakket

Alva - Castanho
45 x 45 cm R10 - 479892

Alva - Antracite
45 x 45 cm R10 - 479890

Vloertegels

Technische specificaties
45 x 45 cm
Neutrale uitvoering
Stroefheid: R10

45X45

In de badkamer worden de wandtegels verwerkt 
tot onderkant plafond, in het toilet tot ca. 120 cm hoogte

Het douchegedeelte wordt enigszins verdiept en op afschot 
aangelegd. Vanwege het afschot zullen extra naden in de tegels 
nodig zijn.Speel met legpatronen. 

Welk patroon past bij jou?

Kruisverband
VIERKANTE OF 
RECHTHOEKIGE TEGELS
Bij dit legpatroon worden 
de tegels recht onder elkaar 
geplaatst en kruisen de  
voegen elkaar.
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Wastafelcombinatie Douchecombinatie

Badcombinatie

Geselecteerd 
Sanitairpakket

Douchethermostaat
Hansgrohe

Badset
Hansgrohe

Bad
Villeroy & Boch Architectura 

Wastafel
Villeroy & Boch Architectura
65 x 47 cm

Wastafelkraan
Hansgrohe Focus

Spiegel
60 cm breed

Glijstang
Hansgrohe

Draingoot
Easydrain

Badmengkraan
Hansgrohe

Geselecteerd 
Sanitairpakket
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Toiletcombinatie

Geselecteerd 
Sanitairpakket

Wandcloset
Villeroy & Boch Architectura

Fontein
Villeroy & Boch Architectura

Fonteinkraan
Hansgrohe Focus

Bedieningspaneel
Gerberit Sigma 01

De vrijstaande woningen beschikken over een separaat 
toilet  op de verdieping en de begane grond.

Het grootste gemak 
voor het kleinste kamertje

Met hetzelfde gemak laat u uw toilet omtoveren tot een 
schitterende ruimte. Indien gewenst in exact dezelfde stijl als 
uw badkamer. Hoe mooi is dat!

Te beginnen met wand- en vloertegels, waarmee 
u de gewenste uitstraling bepaalt. Wandtegels in het toilet 
worden betegeld tot +/- 1,2 meter met hierboven spuitwerk.

In het geval van een seperaat toilet is er de
stijlvolle fontein met HansGrohe Focus kraan. 
Kortom: alles compleet geleverd én gemonteerd!
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Alva Taupe

Alva Antracite

Alva Cinza

Voor iedere woonstijl 
een passende tegel

Adres: 
Bedrijvenweg 11
7442 CX Nijverdal

T. 0548 610100

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het getoonde beeldmatertiaal in deze brochure afwijken 

van de werkelijkheid en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Be inspired.

Bij Procasa weten we wat een mooie tegel kan doen met je interieur.  
Met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een grote selectie aan tegels 
hebben we voor iedere woonstijl een passende oplossing. 

Hier verkrijgbaar


