51 appartementen
Peak
Almere

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 uw installateur en uw
bouwkundige aannemer 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 toonzaal in Amersfoort
bekijken.
U bent van harte welkom in onze showroom
waar wij u volledig kunnen adviseren over

uw persoonlijke wensen van uw badkamer
en toilet. Wij raden u wel aan om voor het
maken of bespreken van een offerte eerst
een afspraak te maken. Toonzaal Amersfoort
nodigt u dan ook graag uit om op korte
termijn een afspraak te maken.
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 Amersfoort

Toiletruimte
Closetcombinatie

Plieger Lima wandclosetpack m.
wandcloset diepspoel Rimless
met closetzitting en deksel | softclose |
wit | 0271097 | artikel 0271097

Geberit Sigma 20 bedieningsplaat
Sigma 20 DF frontbediend
24.6x16.4cm | t.b.v. Sigma inbouwreservoir 8 en 12cm | wit/glans verchr./wit |
115882KJ1 | artikel 0700284

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

Toiletruimte
Fonteincombinatie

Plieger Houston fontein m. bak rechts
m. kraangat links
37x23cm | wit | 0276169 | artikel
0276169

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

Plieger designbekersifon verkort rond
m. muurbuis 30cm
5/4” | m. rozet | chroom | 0520069 | artikel 0520069

Plieger Napoli toiletkraan
1/2” | chroom | 02152 | artikel 0682115

Plieger 2 in 1 design afvoerplug m/z
overloop
1 1/4” | max. 60mm, kom inclusief blad
| chroom | 0994250PLLL1-001 | artikel
0520024

Badkamer
Wastafelcombinatie

Plieger Kansas wastafel m. 1 kraangat
m. overloop
60x46.6cm | wit | 0271030 |
artikel 0271030

Plieger Kansas wastafelonderbouwkast
m. 2 laden greeploos afgeschuind
60x45x60cm | z. sifon | vintage oak |
992LSP060224 | artikel 1135028

Plieger Napoli 1-gats wastafelkraan z.
waste m. vaste uitloop
cold start | chroom | 0682100 | artikel
0682100

Plieger 2 in 1 design afvoerplug m/z
overloop
1 1/4” | max. 60mm, kom inclusief blad
| chroom | 0994250PLLL1-001 | artikel
0520024

Plieger spiegel rechthoekig 5mm
60x80cm | PL0801089 | artikel 0801089

Badkamer
Douchecombinatie

Plieger Napoli douchesysteem
inkortbaar m. douchekraan therm. cold
body m. hoofddouche Ø20cm
hoh=15cm | m. handdouche staafmodel
m.1 stand | chroom | BU85RM2151CR |
artikel 0682170

Kermi Cada XS draaideur naar binnen
en buiten v. nis of zijwand
70x200cm | rechts m. CadaClean |
glanszilver/helder | CC1WR07020VPK |
artikel 1045011
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Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Donderdag koopavond 18.00 - 21.00 uur

