Een badkamer
in uw eigen stijl
Onze showroom is gericht op maximale
beleving tijdens het keuzeproces.
Zo bieden wij u de zekerheid dat de badkamer die u
uitzoekt voor uw nieuwe woning, ook úw badkamer is.
Daarbij stellen wij ons tot doel om mooie, praktische
badkamers te ontwerpen op basis van materialen waar ook
de installateur graag mee werkt.
In onze showroom krijgt u keuze uit 3 mogelijkheden
voor het inrichten van de badkamer, inclusief sanitair en
tegels. Door middel van een speciaal voor ons ontwikkeld
calculatieprogramma krijgt u al tijdens het showroombezoek
een overzichtelijke prijsopgave inclusief de arbeid.

BASIS

BASIS PLUS

OP MAAT

De basis badkamer, zoals
opgenomen in de vrij-op-naam
prijs van de woning.

De basis badkamer, aangevuld
met meerdere vooraf vastgestelde,
scherp geprijsde sanitairopties en
tegelpakketten.

Met de casco badkamer als
uitgangssituatie, krijgt de koper volledige
keuzevrijheid op basis van individuele
voorkeuren en marktconforme prijzen.
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Deze badkamer is
opgenomen in de
vrij-op-naam-prijs
van de woning

BASIS PAKKET

DOUCHEOPSTELLING

WASTAFEL

WANDCLOSET (BADKAMER)

HansGrohe Ecostat S douchemengkraan
HansGrohe Crometta 85 glijstangcombinatie
Van Den Berg Premium Line douchegoot

Villeroy & Boch O Novo wastafel

Villeroy & Boch O Novo closet met zitting
Wisa inbouwelement met drukplaat (wit).

HansGrohe Focus wastafelmengkraan (opbouw)
Viega 5753 bekersifon met muurbuis

WANDCLOSET (begane grond)

FONTEIN

Villeroy & Boch O Novo closet met zitting
Wisa inbouwelement met drukplaat (wit).

Villeroy & Boch O Novo fontein
HansGrohe Logis fonteinkraan
Viega 5755 bekersifon met muurbuis
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Deze tegels zijn
opgenomen in de
vrij-op-naam-prijs
van de woning
BASIS WAND- EN VLOERTEGELS HOEKWONINGEN

Glans wit

WANDTEGELS 15 x 30 CM

Antraciet

VLOERTEGELS 30 X 30 CM

verwerking liggend

* De getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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EIGENHUIS BADKAMERS
AMERSFOORT

openingstijden
ma.

gesloten

Astronaut 8f

di-wo.

10.00 - 17.30 u

3824 MJ Amersfoort

do.

10.00 - 17.30 u

T. 033 - 45 60 555

vr.

10.00 - 21.00 u

E. amersfoort@eigenhuiskeukens.nl

za.

10.00 - 17.00 u
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