
 Sanitair en Tegelwerk
Elite

Twee-onder-een-kap | Drie-onder-een-kap | Gelijkvloers | Erfwoningen

Het basis sanitair in de woning is conform de technische omschrijving. 
Het bad is standaard bij twee-onder-een-kapwoningen.  

Bij de drie-onder-een-kapwoningen en erfwoningen is deze optioneel te kiezen via de showroom.
Uitvoering douchebak is mogelijk te selecteren als woonwens bij extra badkamer op de zolderverdieping bij 

woningtype twee-onder-een-kap.



douchecombinatie

wastafelcombinatie

Villeroy & Boch 
wastafel Architectura wit

60 x 47cm

Grohe Eurosmart Cosmopolitan 
wastafelmengkraan

M-Size

Draingoot

Spiegel 
60 x 80 cm

Grohe Grohtherm 2000 
thermostatische 

douchemengkraan

ELITE sanitair

radiator

Zehnder Aura
elektrische radiator

78 x 40 cm
(kleur: RAL9016)
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ELITE sanitair

wandclosetcombinatie

fonteincombinatie

Villeroy & Boch 
fontein O.novo wit

kraangat conform tekening
36 x 25 cm

Grohe Universal C
fonteinkraan

Geberit Sigma 30 
wit/glanzend/wit

Villeroy & Boch 
wandcloset Architectura directflush wit

Pack incl. closetzitting softclose 
en quick release



badcombinatie
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ELITE sanitair

Grohe Grohtherm 2000 
thermostatische badmengkraan

Grohe Euphoria  
Cosmopolitan Stick  
doucheset 1 straal

Villeroy & Boch
ligbad Omnia Architectura Duo wit 

180 x 80 cm



douchebak
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woonwens DOUCHEBAK

Villeroy & Boch 
Architectura douchebak 

antislipklasse C 
80 x 80 x 4,8 cm of 90 x 90 x 4,8 cm

Kraan en glijstangset 
conform factsheet 

standaard badkamer
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ELITE tegels

wandtegels 25 x 50 cm

1560-TW01

1560-TW02



2361-CT70/R10 2361-CT61/R10 2361-CT80/R10

2361-CT60/R10 2361-CT62/R10 2361-CT10/R10

In het toilet en de badkamer kunt u een keuze  
maken voor het type wand- en vloertegel.
De uitgangspunten voor het tegelwerk zijn:
1)  Per ruimte is er de mogelijkheid om 1 wand-  

en 1 vloertegel te kiezen.
2)  De vloertegels worden in recht verband gelegd,  

dus niet diagonaal.
3)  De wandtegels worden liggend in blokverband  

betegeld (lange zijde van de tegel horizontaal).
4) De wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt.
5)   Uitwendige hoeken worden voorzien van een  

witte kunststof strip
6) Kleur voegwerk:
 - Vloertegelwerk: grijs
 - Wandtegelwerk: wit

ELITE tegels

vloertegels 60 x 60 cm
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