
Sanitair &
tegels
VOOR U GESELECTEERD





Wandtegels

Geselecteerd 
Tegelpakket

Procasa  Wit Glans
30 x 60 cm - 262657

Procasa  Wit Mat
30 x 60 cm - 267445

30x60

Wandtegels

Technische specificaties
30 x 60 cm

Kruisverband 
RECHTHOEKIGE TEGELS
Bij dit legpatroon worden 
de tegels recht onder elkaar 
geplaatst en kruisen de  
voegen elkaar.

Vloertegels

Geselecteerd
Tegelpakket

Forecast - Frost 
30 x 60 cm - 302575

Forecast -  Storm
30 x 60 cm - 302580

Forecast - Mistral
30 x 60 cm - 302583

Forecast - Fog
30 x 60 cm - 302579

Forecast - Smoke
30 x 60 cm - 302576

30x60

Vloertegels

Technische specificaties
30 x 60 cm

De zachte tinten uit de Forecast collectie geven je interieur een 
mooie lichte uitstraling. De rechthoekige wandtegel is voorzien 
van een matte afwerking. 

Forecast - Smoke
30x60 cm – 302576

Speel in je interieur 
met zachte tinten



Wastafelcombinatie Douchecombinatie

Toiletcombinatie

Geselecteerd 
Sanitairpakket

Spiegel 
Swallow Square 120 x 60 cm 

Wastafelkraan
HansGrohe Logis

Wandcloset
Villeroy & Boch O Novo 
Met softclose +quickrelease 
zitting 

Designradiator
Robina 60 x 130 cm

Bedieningspaneel
Geberit Bedieningspaneel

Dubbele wastafelmeubel
Procasa 120 x 46 cm

Geselecteerd 
Sanitairpakket

Douchewand
Open wall

Easydrain

Doucehset
HansGrohe showerpipe

De penthouses zijn voorzien van een extra badkamer, 
qua materialisatie aangepast aan de beschiktbare ruimte.



Het grootste gemak voor het kleinste kamertje

Met hetzelfde gemak laat u uw toilet omtoveren tot een schitte-
rende ruimte. Indien gewenst in exact dezelfde stijl als uw badka-
mer. Hoe mooi is dat!

Te beginnen met wand- en vloertegels, waarmee u de gewenste 
uitstraling bepaalt. 

Het hangende wandcloset, uiteraard inclusief inbouwreservoir 
met bedieningspaneel, wordt voorzien van een soft close zitting.  

Tot slot is er de stijlvolle fontein met HansGrohe kraan. 
Kortom: alles compleet geleverd én gemonteerd!

Geselecteerd 
Sanitairpakket

Separaat toilet

Wandcloset
Villeroy & Boch O Novo 
Met softclose +quickrelease 
zitting 

Fontein
Villeroy & Boch O Novo 36 x 27,5 cm

Wastafelkraan
HansGrohe Logis

Bedieningspaneel
Geberit Bedieningspaneel



Forecast - Fog
30 x 60 cm 

Forecast - Smoke
30 x 60 cm

Adres: 
Bedrijvenweg 11
7442 CX Nijverdal

T. 0548 610100

Hier verkrijgbaar

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het getoonde beeldmatertiaal in deze brochure afwijken 

van de werkelijkheid en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

deze brochure is mede ontwikkeld door:

Be inspired.

Bij Procasa weten we wat een mooie tegel en sanitair kan doen met je 
interieur. Met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een grote selectie 
aan tegels en sanitair hebben we voor iedere woonstijl een passende 
oplossing. 

Hier verkrijgbaar

Forecast - Frost 
30 x 60 cm 

Voor iedere woonstijl 
een passende tegel


