Sanitair specificatie
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Van Munster stelt zich voor
De badkamer is een ruimte waarin we ons terugtrekken om te ontspannen, bij te komen van de
hectiek van alledag en verfrist weer tevoorschijn te komen. Belangrijk is je thuis te voelen in de
badkamer en dat deze past bij de mensen die er dagelijks gebruik van maken. De badkamer is een
weerspiegeling van iemands persoonlijkheid. Wij helpen u graag met het creëren hiervan.
Van Munster beschikt over showrooms in Gouda en Zwijndrecht waar u zich persoonlijk kan laten
overtuigen van het enorme aanbod op het gebied van badkamers en sanitair. Wij kunnen vele
gerenommeerde merken laten zien.
Gekwalificeerde adviseurs kunnen u informeren over de mogelijkheden binnen de sanitaire
ruimten in de door u gekochte woning. U ontvangt ruim voor de sluitingsdatum een uitnodiging
voor het maken van een afspraak in onze showroom Zwijndrecht. Graag benadrukken wij het nut
van een afspraak; wij zijn dan in de gelegenheid de tijd, benodigd voor een goed advies, voor u vrij
te maken. Tijdens de afspraak kunt u het standaard aangeboden sanitair bezichtigen en uw
persoonlijke wensen kenbaar maken.
Onze adviseurs ontwerpen met behulp van een 3-dimensionaal tekenprogramma de sanitair
ruimte die past bij uw smaak, levensbehoefte en budget. Wanneer alles naar wens is en u
opdracht verstrekt, zal uw badkamer geheel naar wens ingericht zijn, zodra u de sleutel van uw
nieuwe huis in ontvangst neemt.
Graag tot ziens in onze showroom.

TOILETRUIMTE

Wandclosetcombinatie


Wisa inbouwreservoir



Wisa Argos bedieningsplaat wit



V&B Subway 2.0 directflush wandcloset wit



V&B Subway toiletzitting
wit

TOILETRUIMTE
Begane grond

Fonteincombinatie


V&B Avento fontein
36cm kom rechts kraan
links wit ( zonder
afgebeelde kraan)



Grohe Universal C
fonteinkraan



Verchroomde sifon met
muurbuis

BADKAMER

Badcombinatie


V&B Architectura bad
180x80cm wit



HGrohe ecostat select
badthermostaat



HGrohe Croma Select S 1
jet badset

BADKAMER

Douchecombinatie


Drain WTW



HGrohe Ecostat douchethermostaat



HGrohe Croma Select
glijstangset 90cm



Novellini Young draaideur en zijwand helder
glas en mat chroom
profiel

( helaas geen afbeelding
beschikbaar van de deur i.c.m.
met vaste wand)

BADKAMER

Wastafelcombinatie


V&B Memento wastafel
50cm wit



HGrohe Logis 100
wastafelmengkraan met
push to open



Spiegel 60x80cm

