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Het interieur van de badkamer wordt steeds 
belangrijker en persoonlijker. De badkamer krijgt 
steeds meer de functie van een spa, een plek 
waar je de dag fris begint en ontspannen eindigt. 
De toenemende aandacht voor de inrichting van 
de badkamer, betekent meer keus op het gebied 
van kleur, vorm en materiaal. Denk aan zwarte, 
witte en messing kranen, die zijn heel gewild 
momenteel. Of honingraat tegels en lange, 
smalle tegels verwerkt in visgraatmotief. Ook 
mooi: matzwarte en gekleurde waskommen,
in plaats van een degelijke, witte wastafel. 

Voor de badkamers en toiletten in The Twins 
hebben we gekozen voor een rustige basis 
van hoge kwaliteit. We werken met premium 
merken, zoals Villeroy & Boch en Hansgrohe.

Uiteraard is het mogelijk om de standaard
basis aan te passen aan je persoonlijke wensen.
Neem je ideeën mee naar de showroom.
De adviseurs helpen je graag verder.

afbeelding ter inspiratie



Het standaard sanitair van The Twins in het kort:

Hangend toilet met softclose QuickRelease 
zitting en deksel. 
Diepspoelcloset Villeroy & Boch Avento.  / 1 

Fontein Villeroy & Boch Architectura 
met design sifon Hansgrohe Flowstar S. Premium 
en fonteinkraan Hansgrohe Metris.  / 2 

Wastafel Villeroy & Boch type Avento (60 cm breed) 
met kraan Hansgrohe Metris.  / 3 
Of type Memento (120 cm breed) met 
wastafelkraan Grohe Conchetto.  / 4
Welke afmeting van toepassing is, staat in de 
verkooptekening.
Allebei met rechthoekige spiegel Raminex 
en design sifon Hansgrohe Flowstar S. Premium.  / 5 

Kranen met QuickClean anti-kalkfunctie.
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Villeroy & Boch O’Novo ligbad (standaard van 
toepassing indien getekend) met badmengkraan 
Grohe Grohtherm-1000 Cosmopolitan.  / 6

Douchehoek Hansgrohe Raindance Select 
met easydrain Multi.  / 7
Douchewand Hüppe Design (120 x 200 cm) 
of douchecabine Hüppe Solva (90 x 90 x 200 cm). 

* douchevloer is niet van toepassing
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Vloertegels (niet strokend verwerkt)

60 x 60 cm
Hell grau

60 x 60 cm
Braun

60 x 60 cm
Beige

60 x 60 cm
Basalt

60 x 60 cm
Schlamm

60 x 60 cm
Antraciet

60 x 30 cm
Mat wit

60 x 30 cm
Hoogglans wit

Wandtegels


