
Gebruikte materialen (sanitair en keuken) Tribunusallee 61 Huissen 

 

Badkamer, toilet beneden en toilet boven, geplaatst in 2019. Gekocht bij Jos Aries te Zevenaar. 

 

BADKAMER opstelling 

  

 

Badcombinatie (bestaande uit bad(180x80x60), badmengkraan, wandsteun met verstelbare 

handdouche en doucheslang) 

Douchecombinatie (bestaande uit afvoergoot, doucheset chroom inbouw, glijstang 90 cm, 

hoofddouche (regendouche ) 250 mm, handdouche 3 standen chroom, douchewand (gelijktijdig te 

gebruiken, maatwerk glas met beslag chroom en satinband, composiet zitje en nisje, 

Meubelcombinatie in hoogglans wit greeploos met dubbele wasbak, onderkasten en dubbele 

bovenkast, met 2 chromen wastafelmengkranen, clickplug chroom 2 stuks,bekersifon 2 stuks met 

muurbuis en roset. 

Hoge kast 450 x 350 x 1600 mm rechtsdraaiend 

Designradiotor 5081 x 1820 mm wit met 2 handdoekbeugels extra en thermostaatknop chroom, 

ventielset en afd,kap tbv radiator. 

Spots in stucplafond 

Vloertegels 60 x 60, strokenmix 5/10/15x60,, tegelprofiel 11 mm geborsteld 300cm lengte 

Toiletruimte BOVEN 

Sphinx wandcloset rimfree 49 verkort 

Closetzitting met deksel softclosing quickrelease wit 

geberit inbouw reservoir 

geberit kleuren plaat ring knop wit chroom 

geberit toiletblokhouder 



closed reserverolhouder inbouw voor 6 rollen rvs geborsteld 

closed closetrolhoude4r inbouw vierkant rvs geborsteld 

Tegels 60x60 

Strokenmix 5/10/15/60 

Tegelprofiel 11 mm geborsteld 300 cm lengte 

Toiletruimte BENEDEN 

Sphinx wandcloset rimfree 49 verkort 

Closetzitting met deksel softclosing quickrelease wit 

geberit inbouw reservoir 

geberit kleuren plaat ring knop wit chroom 

geberit toiletblokhouder 

closed reserverolhouder inbouw voor 6 rollen rvs geborsteld 

closed closetrolhoude4r inbouw vierkant rvs geborsteld 

Tegels 60x60 

Strokenmix 5/10/15/60 

Tegelprofiel 11 mm geborsteld 300 cm lengte 

Fonteinset, bestaande uit Fonteinkastje wit inclusief kraan, sifron en afvoerplug glas wit /chroom 

 

KEUKEN , gekocht bij Jansen Totaal Wonen, geplaatst in 2019. 

 

        
 

 

Merk SCHULLER UGL Uni Gloss 

Eiland en hoge kastenwand 5 stuks (60 cm breed) 

 



Inclusief: 

Opzetkast met roldeur en verlichting 

2 besteklades 

LED verlichting rondom eiland 

2 stuks geïntegreerde koelkasten AEG KSK792220M 

Vaatwasmachine AEG FSB52610Z 

Quooker kraan 22+FSRVS 

Quooker zeepdispencer RvS ZPNRVS 

BORA 3 dubbele plaat, 2 platen (4 pitten) inductie koken (wokken) en teppanyakiplaat 

2x BORA afzuigunit gemonteerd in het werkblad met motoren onder de grond en uitgang zijkant huis 

Dekker stopcontact in het werkblad 

AEG Magnetron met Grill 

AEG Multifunctionele oven met stoomfunctie 

Werkblad Grillo composiet, Randafwerking V-4 Extreme Iceberg White gepolijst 

RVS Onderbouwspoelbak 


