23 Appartementen
Leemwierde
Almere Haven

Midden in het groen vindt u appartementencomplex De Wierdesingel. Dit complex
bevat 23 appartementen verdeeld over drie
woonlagen. Er zijn vier verschillende type
appartementen variërend in woonoppervlakte,
indeling en uitzicht op het park en het water.
De appartementen zijn voorzien van een nette
afwerking en beschikken over een eigen
berging. De vele ramen zorgen voor veel
natuurlijk lichtinval en een vrij uitzicht over de
groene omgeving.

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 Reinbouw en de
installateur 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 showroom in Hilversum
bekijken.
U bent van harte welkom in onze showroom
waar wij u volledig kunnen adviseren over uw
persoonlijke wensen van uw badkamer en

toilet. Zodra wij uw gegevens van Reinbouw
hebben ontvangen zullen wij contact
met u opnemen voor het inplannen van
een adviesgesprek bij onze showroom in
Hilversum.
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 Hilversum

Toiletruimte
Toiletcombinatie

Plieger Solid wandclosetpack m.
wandcloset Rimless m. closetzitting m.
deksel m. slowclose
m. topﬁx, take-off en duroplast | wit |
4970318 | artikel 4970318

Geberit Duoﬁx WC-element m.
Sigma reservoir 12cm (UP320) m.
geluidsisolatieset
H112cm | z. bedieningsplaat | 111308005 |
artikel 0700090

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

Plieger Compact fontein
42x22cm | wit | 0271754 | artikel
0271754

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

Grohe Costa L toiletkraan laag
chroom | 20404001 | artikel 0440125

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom |
049170695 | artikel 0440310

Badkamer
Wastafelcombinatie

Plieger Smart wastafel
60x46cm | wit | H8132530001241 | artikel
0260108

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

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

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom |
049170695 | artikel 0440310

Badkamer
Douchecombinatie

Grohe Grohtherm 800 comfortset
m. douchekraan thermostatisch m.
koppelingen
HOH=15cm | m. New Tempesta
glijstangcombinatie 60cm | chroom/wit |
34565001 | artikel 0488094

Easy Drain Aqua Compact 50 vloerput
m. ABS afwerkdeel RVS rooster en
zijuitlaat
14.6x14.6cm | inbouwdiepte 73mm
m. in hoogte verstelbaar watersl |
AQUACOM5015X15 | artikel 2302764
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