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Sanitair en tegels



Sanitair en tegels

Voor de 24 smartwoningen, in het project De Kleine Weelde in De Kwakel,
hebben wij met zorg voor u een badkamer en toilet samengesteld. De
badkamer en het toilet worden voorzien van sanitair en tegels van het merk
Villeroy en Boch en kranen van het merk Grohe.

Het sanitair en de kranen zijn in dit project standaard. Met betrekking tot de
tegels heeft u de mogelijkheid om een kleurkeuze door te geven.

Wanneer u besluit dat u geen standaard badkamer en toilet wilt afnemen,
dan kunt u kiezen voor een casco badkamer en toilet. Zowel het sanitair als
de tegels komen hierbij te vervallen. U krijgt hiervoor een bedrag retour. Het
retourbedrag staat vermeld in Volgjewoning.nl.

Bij een casco badkamer en toilet worden de aansluitpunten op de standaard
posities aangebracht en afgedopt. Garanties op het leidingwerk komen
hierbij te vervallen. Met betrekking tot het leidingwerk worden er geen
positiewijzigingen doorgevoerd.

Verder willen wij u er op attenderen dat het niet mogelijk is om óf alleen de
badkamer- óf alleen de toiletinrichting af te nemen.



Sanitair

Closetcombinatie: 
- Villeroy & Boch O.NOVO 5660 wandclosetcombinatie
- Villeroy & Boch O.NOVO 560 closetzitting softclose
- Wisa XS Inbouwreservoir met frame 
- Wisa Argos bedieningspaneel wit
- Geesa Standard 5146 Closetrolhouder 

Fontijncombinatie:
- Villeroy & Boch O.NOVO Compact Fontein 36MKR/MO 
- Grohe Costa-L fonteinkraan
- Afvoerbuis: Wit kunststof

Wastafelcombinatie: 
- Villeroy & Boch O.NOVO 5160 60 01 Wastafel
- Grohe Costa wastafelmengkraan 
- Afvoerbuis: Wit kunststof
- Villeroy & Boch O.NOVO 7818 60 01 Planchet 
- Spiegel 570X400mm
- Spiegelklemmen

Douchecombinatie: 
- Grohe  Grohtherm 1000
- Tempesta II glijstang combinatie 
- Vloerput 15x15



Tegels

- Pakket Compact Mix uit de lijn Erkalinea van Raab Karcher

- Tot stand gekomen in samenwerking met Villeroy & Boch

- Wandtegels 15x30 cm, niet gerectificeerd 

- Vloertegels 30x30 cm, niet gerectificeerd

- Wand- en vloertegels worden niet strokend uitgevoerd

- Kleurkeuze conform overzicht op de volgende pagina

- Van alle kleurstellingen staat een monstertegel bij de Makelaar 

- U kunt uw kleurkeuze kenbaar maken in Volgjewoning.nl





Contact

Vastbouw BV
Postbus 240
NL 7460 AE  RIJSSEN

Tel. +31 (0) 548 539 999
info@vastbouw.nl 
www.vastbouw.com

Kopersbegeleiding

Linda Bebseler
Bereikbaar via bovengenoemd telefoonnummer of als u al een account heeft, via 
www.volgjewoning.nl

Disclaimer

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Deze
verkoopdocumentatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld, ondanks dat
kunnen getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken. Ten aanzien van de
juistheid ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit. Met ‘Vastbouw’ wordt
bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan haar gelieerde
vennootschappen.

http://www.vastbouw.com/
http://www.volgjewoning.nl/

