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Overhoeks 3.2    |   Blok K

The 
Wing



 
 

 

Wandclosetcombinatie 
 Grohe inbouwreservoir 

 Grohe Arene SL bedie-
 ningsplaat  verticaal mat 
 chroom 

 Duravit Me by Starck 
 compact wandcloset 
 glans wit 

 Duravit Me by Starck 
 compact zitting  glans wit 

 

TOILET (T) 
 



   

TOILETRUIMTE 
Begane grond 

 

Fonteincombinatie 
 Tortu Tuvalu fontein 
 42cm met kraangat 
 glans wit 

 Grohe Universal C   
 fonteinkraan 

 Designsifon met 
 muurbuis 

 

 
 

FONTEIN (F1) 
 



 
 

 

Badcombinatie voor 4 
kamer appartement 
 Seattle bad 180x80cm 
 wit 

 HGrohe Ecostat Comfort 
 badthermostaat 

 HGrohe Raindance  
 Select S badset 

 

BAD (B) 
 



  

BADKAMER 

 

Douchecombinatie 
 Easydrain 70cm 

 HGrohe Raindance 
 showerpipe Select 300 

 

 

 
 

DOUCHE (D) 
 



  

BADKAMER 

 

Douchewand 
 Glazen inloopdouche 
 helder glas chroom 
 profiel op een dorpel 

 Op tekening wordt   
 aangegeven of  glaswand 
 aanwezig is en in welke 
 afmeting 

 

 

 
 

DOUCHEWAND (DW) 
 



   

BADKAMER 

 

Wastafelcombinatie 
120cm 2 kranen 
 Tortu Tuvalu wastafel
  120cm glans wit 

 Axor Starck wastafel-
 mengkraan 

 Designsifon met 
 muurbuis 

 Spiegel 120x60 met  
 verwarming en   
 verlichting 

 Op tekening wordt  
 afmeting wastafel 
 aangegeven 

 

 
 

WASTAFEL 120cm (W1) 



   

BADKAMER 

 

Wastafelcombinatie 
120cm 2 kranen voor 4  
kamer appartement 
 Tortu Tuvalu wastafel
  120cm glans wit 

 Axor Starck wastafel-
 mengkraan 

 Sifon met muurbuis 

 Onderkast120cm 2 laden 

 Mogelijk in kleuren: 
 white acryl 
 wenge   
 cottage oak light
 structure nature
 structure beton dark 

 Spiegel 120x60 met  
 verwarming en   
 verlichting 

 Op tekening wordt  
 afmeting wastafel 
 aangegeven 

 

 
 

WASTAFEL 120cm (W2) 



   

BADKAMER 

 

Wastafelcombinatie 
60cm 
 Tortu Tuvalu wastafel
  60cm glans wit 

 Axor Starck wastafel-
 mengkraan 

 Designsifon met 
 muurbuis 

 Spiegel 60x70 met  
 verwarming en   
 verlichting 

 Op tekening wordt  
 afmeting wastafel 
 aangegeven 

 

 
 

WASTAFEL 60cm (W3) 
 



   

BADKAMER 

 

Wastafelcombinatie 
60cm voor 4 kamer 
appartement 
 Tortu Tuvalu wastafel
  60cm glans wit 

 Axor Starck wastafel-
 mengkraan 

 Sifon met muurbuis 

 Onderkast 60cm 2 laden 

 Mogelijk in kleuren: 
 white acryl 
 wenge   
 cottage oak light
 structure nature
 structure beton dark 

 Spiegel 60x70 met  
 verwarming en   
 verlichting 

 Op tekening wordt  
 afmeting wastafel 
 aangegeven 

 

 
 

WASTAFEL 60cm (W4) 
 


