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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 in
samenwerking met uw installateur en uw
bouwkundige aannemer een sanitairconcept
ontwikkeld.
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 toonzaal in Enschede
bekijken.
U bent van harte welkom in onze showroom
waar wij u volledig kunnen adviseren over

uw persoonlijke wensen van uw badkamer
en toilet. Wij raden u wel aan om voor het
maken of bespreken van een offerte eerst
een afspraak te maken. Toonzaal Enschede
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 Enschede

Toiletruimte
Closetcombinatie

Villeroy & Boch O.novo combi-pack m.
wandcloset diepspoel
m. softclose zitting | wit | 5660H101 |
artikel 0124208

Geberit Sigma 01 bedieningsplaat
Sigma 01 DF frontbediend
24.6x16.4cm | t.b.v. Sigma
inbouwreservoir 8 en 12cm | alpien wit |
115770115 | artikel 0700518

Toiletruimte
Fonteincombinatie

Villeroy & Boch O.novo Compact
fontein m. overloop m. 1 kraangat
rechts
36x27.5cm | wit | 53603801 |
artikel 0124012

Plieger plugbekersifon m. muurbuis
5/4” | m. rozet | chroom | 207115 | artikel
0500054

Grohe Costa L toiletkraan laag
chroom | 20404001 | artikel 0440125

Badkamer
Wastafelcombinatie

Villeroy & Boch O.novo wastafel
60x49cm | m. overloop m. 1 kraangat | wit
| 51606001 | artikel 0124126

Plieger plugbekersifon m. muurbuis
5/4” | m. rozet | chroom | 207115 |
artikel 0500054

Grohe Costa L 1-gats wastafelkraan m.
ketting
chroom | 21337001 | artikel 0440126

Badkamer
Douchecombinatie

Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan
M douchekraan thermostatisch z.
omstel z. koppelingen
HOH=15cm | EcoJoy en volumegreep m.
ecobutton | chroom | 34268002 | artikel
0442519
Grohe New Tempesta glijstangset m.
handdouche m. 1 straalsoort 9.5L/min.
60cm | m. doucheslang 175cm | chroom/
wit | 27924001 | artikel 0488070

Aquaberg vloerput ABS vloerput m.
ABS opzetstuk m. RVS rooster m. zijuitl.
Ø50mm verstelbaar
150x150mm | m. PPC reukafsluiter,
reukslot 32mm | 4016 | artikel 2300042

2e Badkamer
Wastafelcombinatie

Villeroy & Boch O.novo wastafel
60x49cm | m. overloop m. 1 kraangat | wit
| 51606001 | artikel 0124126

Plieger plugbekersifon m. muurbuis
5/4” | m. rozet | chroom | 207115 |
artikel 0500054

Grohe Costa L 1-gats wastafelkraan m.
ketting
chroom | 21337001 | artikel 0440126

2e Badkamer
Douchecombinatie

Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan
M douchekraan thermostatisch z.
omstel z. koppelingen
HOH=15cm | EcoJoy en volumegreep m.
ecobutton | chroom | 34268002 | artikel
0442519
Grohe New Tempesta glijstangset m.
handdouche m. 1 straalsoort 9.5L/min.
60cm | m. doucheslang 175cm | chroom/
wit | 27924001 | artikel 0488070

Aquaberg vloerput ABS vloerput m.
ABS opzetstuk m. RVS rooster m. zijuitl.
Ø50mm verstelbaar
150x150mm | m. PPC reukafsluiter,
reukslot 32mm | 4016 | artikel 2300042

Plieger Enschede
Spaansland 14
7543 BG Enschede
Toonzaal
Telefoon: 053 792 0046
toonzaal.enschede@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 uur

