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In Woenderskamp woon je overal wel heel dichtbij.
De Soetegaerde Woenderskamp

In de Waalsprong, het nieuwste stadsdeel van 
Nijmegen ontbloemt iets moois. Er wordt volop 
gebouwd. Reinbouw realiseert in opdracht van 
VanWonen Projecten B.V. en AM B.V. 37 woningen 
in Soetegaerde, Woenderskamp. Deze buurt ligt op 
5 minuten fietsafstand van het oude centrum van 
Nijmegen én midden in natuur- en recreatiegebied 
de Waaijer. In Woenderskamp wordt momenteel 
volop gewerkt aan de bouw van een basisschool 
en in 2021 komt er een winkelcentrum met tal van 
voorzieningen. Zo ben je echt óveral dichtbij.

Inhoudsopgave

De woningen in de Soetegaerde worden voorzien 
van sanitair en tegels van Filippo Keukens 
Badkamers Tegels. Het luxe sanitair focust zich 
op functionaliteit en design met gebruik van de 
beste materialen. Ook de tegels zijn luxe en u heeft 
de keuze uit moderne kleuren. Benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw woning? Laat u inspireren 
door deze projectbrochure!



Een bron van wellness

Sanitair

Stijlvol privé
Eenvoudige reiniging, perfecte hygiëne, maximale 
functionaliteit; op de materialen van Villeroy & 
Boch en Grohe kunt u vertrouwen. De combinatie 
van functionaliteit en design creëert ook hier iets 
bijzonders. Geniet van de esthetische perfectie in 
uw toilet en badkamer.
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Luxe, modern en tijdloos.
Sanitair rijwoningen

De rijwoningen worden voorzien van onderstaand sanitair van hoogwaardige merken waaronder een toilet zonder 
spoelrand. Zo bent u voorzien van alle gemakken en verzekerd van kwaliteit. 

Villeroy & Boch O.Novo fontein Grohe fonteinkraan

Toilet

Badkamer

Villeroy & Boch O.Novo wastafel Grohe wastafelkraan

Geesa planchetSpiegel 60x40
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LifeWellness Inloopdouche

Villeroy & Boch Wandcloset

Wisa afdekplaat

Villeroy & Boch Wandcloset

Wisa afdekplaat



Grohe doucheset Draingoot
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Luxe, modern en tijdloos.
Tegels rijwoningen

De rijwoningen worden voorzien van onderstaande moderne tegels: 

Tegels

Wandtegel: 25x40cm.
Keuze uit glans of mat wit
Liggend verwerkt.

Vloertegel: 45x45cm.
Keuze uit Perla, Ceniza of Marengo.

Perla Ceniza Marengo

Mat wit

Glans wit

Zorgeloos genieten van 
luxe sanitair.

Ervaar de rust in uw  
moderne badkamer.



Sanitair semi-bungalows
Luxe, modern en tijdloos.

De semi-bungalows van de worden voorzien van onderstaand sanitair. Met onder andere toiletten zonder 
spoelrand kunt u genieten van luxe en comfort.

Villeroy & Boch Wandcloset Villeroy & Boch Architectura fontein Grohe fonteinkraan

Toilet

Badkamer

Villeroy & Boch Wandcloset Villeroy & Boch Architectura wastafel Grohe wastafelkraan

Geesa planchetSpiegel 60x40

Grohe doucheset Draingoot
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Genieten en ontspannen in
een oase van rust.

Wisa afdekplaat

Wisa afdekplaat

LifeWellness Inloopdouche



Luxe, modern en tijdloos.

Tegels semi-bungalows

De semi-bungalows  worden voorzien van onderstaande moderne tegels: 

Tegels

Wandtegel: 30x60cm.
Keuze uit glans of mat wit
Liggend verwerkt.

Vloertegel: 45x45cm.
Keuze uit Perla, Ceniza of Marengo.

Glans wit

Mat wit
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Het ultieme wellnessgevoel
in eigen badkamer.

• Uw adviseur is volledig op de hoogte van 
het gehele project, zowel technisch als 
bouwkundig. 

• Uw sanitair en tegels worden geleverd met 
volledige Woningborg garantie. 

• Verleggen van de leidingen en aansluitingen 
van apparatuur wordt voor u gecoördineerd. 

• Klantgerichte montage en begeleiding door 
onze eigen professionals.

De zekerheden van Filippo
Dat voelt goed.

Ontdek het bij Filippo Keukens Badkamers Tegels
Tal van mogelijkheden.
In deze brochure staat alles wat standaard in uw woning opgenomen is aan tegels en sanitair. Wij 
werken uitsluitend met producten van hoogwaardige kwaliteit en voorzien de woningen van moderne 
voorzieningen. Bent u desondanks benieuwd naar de overige mogelijkheden voor uw tegels of sanitair? 
U bent van harte welkom in onze showroom om de mogelijkheden te bespreken. Wij denken graag met u 
mee en ontwerpen samen met u uw droombadkamer of toilet.

Verzekerd van kwaliteit
Dat is Filippo.

Perla Ceniza Marengo



Voorbehoud verkoopdocumentatie
Aan de informatie en afbeeldingen in 
deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. De getoonde illustra-
ties, foto’s en plattegronden geven een 
impressie van het project.

Filippo Keukens Badkamers Tegels
Energieweg 58 
6541 CW Nijmegen 
024 - 750 33 00 
info@filippo.nl | www.filippo.nl


