Sanitair en tegels
65 koopwoningen
Hof van Holland
Te Nijmegen
Bouwnummer:
22 en 23
32 t/m 65

Nieuwbouwproject Zaligerhof in Nijmegen (Lent) ligt op
een werkelijk fantastische locatie. Dicht bij het nieuwe
winkelcentrum Hart van de Waalsprong en tegenover
Fort beneden Lent. Alles wat u kunt wensen is dichtbij,
zoals winkels, sport, natuur, water en een
snelle fietsverbinding naar de oude binnenstad.
Reinbouw realiseert in opdracht van VanWonen
Projecten B.V. in totaal 86 woningen, waarvan 65
koopwoningen en 23 woningen in de vrije-sector huur.
Er worden verschillende typen woningen gerealiseerd,
waaronder herenhuizen en stadsvilla's.
De woningen worden gekenmerkt door bijzonder
metselwerk, karakteristieke gevels, grote ramen
en moderne Franse balkons.
De woningen worden voorzien van een comfort of een
luxe en hoogwaardige badkamer en toilet van Villeroy &
Boch zoals uitgewerkt in deze brochure.
In de showroom van Plieger is het sanitair en de tegels
te bekijken en wanneer gewenst te wijzigen,
de adviseurs van Plieger helpen u graag bij het maken
van alle keuzes!

65 Koopwoningen Hof
van Holland te Nijmegen.

1 t/m 21
24 t/m 31

Bezoek een van onze showrooms
De badkamer is meer en meer een plek waar u zich terug kunt trekken om te
ontspannen, omringd door alle comfort. Als groothandel gespecialiseerd in sanitair
en tegels kan Plieger hierin veel voor u betekenen.
Om de badkamer van uw nieuwe woning
zoveel mogelijk te laten aansluiten op
uw persoonlijke wensen, heeft Plieger en
uw bouwkundige aannemer een sanitair
conceptontwikkeld.
In deze brochure vindt u een presentatie van
het standaard sanitair voor uw badkamer en
toilet.

Uiteraard kunt u alle producten uit deze
brochure ook in onze showroom in Arnhem
bekijken.
U bent van harte welkom in onze showroom
waar wij u volledig kunnen adviseren over

uw persoonlijke wensen van uw badkamer
en toilet. Showroom Arnhem nodigt u
dan ook graag uit om op korte termijn
een afspraak te maken.
Onze showroom is geopend op;
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.00 uur
donderdagavond 18.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Verkoopteam Plieger Arnhem

Toiletruimte
Toiletcombinatie &
Fonteincombinatie

Villeroy & Boch
Architectura

“Hoogwaardig
Keramisch
Hangtoilet met
Softclose &
Quickrelease
toiletbril”

Villeroy & Boch
Architectura
Fontein

Grohe Costa L
Toiletkraan
“Hoogwaardig
Keramisch
Fonteinbak”

Badkamer
Wastafel

Villeroy & Boch
Architectura

“Hoogwaardig
Keramische
wastafel”

Grohe eurosmart
Cosmopolitan
Wastafalkraan

Spiegel 40x60cm
Planchet 60x12cm
Radiator Florian NXT

Douchecombinatie
Douchesysteem, Afvoer en
Douchewand

Douchewand Kermi
CADA XS

Douche Grohe
Grohterm
douchekraan en
Tempesta Glijstang

Easydrain
Afvoergoot

Badcombinatie
Bad en Badkraan

Villeroy & Boch
Architectura Bad

Grohe Grohterm
Badcombinatie

Tegels

Wandtegel 30x60
Mat wit of Glans wit

Vloertegel 60x60
Mogelijk in 6
verschillende kleuren!

Plieger is gespecialiseerd in sanitair, verwarming,
installatie, lucht & ventilatie en elektra èn in
Nederland de grootste partij in de productgroep
sanitair. Met een eigen expeditie, centraal magazijn
en hoofdkantoor in Zaltbommel en 61 vestigingen in
Nederland levert Plieger een assortiment van meer
dan 150.000 artikelen aan o.a. installateurs,
loodgieterbedrijven, detaillisten en bouwmarkten.
Ons brede assortiment is zorgvuldig geselecteerd.
Met merken die voor stijl, gemak en
betrouwbaarheid staan. En een aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding bieden.

Voorbehoud verkoopdocumentatie:

Plieger Arnhem
De Overmaat 60
6831 AJ Arnhem

Aan de toegevoegde afbeeldingen
en informatie kunnen geen rechten
worden ontleend. Deze zijn ter
impressie voor het
bovengenoemde project.

Showroom
Telefoon: 026 327 2977
showroom.arnhem@plieger.nl
www.plieger.nl
Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Donderdag koopavond 18.00 - 21.00

