Wij zorgen vandaag
voor je badkamer
van morgen
Bezoek de Van Marcke Inspirations showroom
en bestel er je nieuwe badkamer.

Residentie Porto Fino

App 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1

Ons voorstel
voor je
nieuwe badkamer
TOILETRUIMTE
TOILET HANGEND
• GEBERIT - SANBLOC
Inbouw wc-element, met inbouwspoelreservoir,
voor frontbediening (ref. 087957)
• GEBERIT - SIGMA 01
Bedieningsplaat, voor spoeling
met 2 hoeveelheden, 24,6x16,4x1,3 cm,
frontbediening, kunststof, wit (ref. 085400)
• GUSTAVSBERG - YORIC
Hangtoilet, porselein, wit (ref. 053050)
• HARO - ECO
Zitting met inox scharnieren, wit,
in duroplast, universele zitting,
scharnieren aanpasbaar van 14 tot 18 cm (ref. 097361)

HANDWASBAKJE
• KERAMAG - RENOVA NR 1 PLAN

Handwasbakje, 400X250 mm, porselein,
kraangat rechts open, met ronde overloop, 7,4 kg, wit
(ref. 017062)

• V AN MARCKE ORIGINE - LANA

Toiletkraan met vaste uitloop, chroom (ref. 157148)

ACCESSOIRES
• SPIEGEL

200x800 mm, rechthoekig (ref. 221029)

• V AN MARCKE INTRO - LANA

- Haak, messing, wandmontage (ref. 215532)
- Reserverolhouder, messing, wandmontage (ref. 215542)

BADKAMER
INLOOPDOUCHE
• IDEAL STANDARD - ULTRA FLAT
Douchebak, rechthoekig,
1200x900x40 mm, wit (ref. 120505)
• HANSGROHE - ECOSTAT
Douchethermostaat, met Ecostop,
chroom (ref. 188443)
• HANSGROHE - CROMA 100 VARIO,
Douchegarnituur, met glijstang Unica ‘C 65 cm,
handdouche Croma 100 Vario, zeepschaal,
chroom (ref. 187840)
• KERMI - WALK-IN CADA XS
Wand met muurbevestiging, 1200x2000 mm,
profielen zilver hoogglans, veiligheidsglas ESG,
helder met Cada Clean,
regelbaarheid 1185-1210 mm
(ref. 227084)

MEUBEL (verkrijgbaar in 5 kleuren)
• VAN MARCKE INTRO - TAZ
Geïntegreerde tablet, mineraalmarmer,
met 1 verzonken wastafel, 700x500 mm, wit,
met geïntegreerde overloop, diepte waskom
11,1 cm, kraangat D35 mm, dikte tablet 2 cm
(ref. 928361)
• VAN MARCKE INTRO - NOW
Onderbouwkast, 2 draaideuren,
grepen in optie, 700x600x495 mm, Verona Oak
(ref. 940821)
• VAN MARCKE INTRO - BOSS
Greep, inox, boorafstand 128 mm (ref. 929257)
• VAN MARCKE INTRO - NOW
Spiegelpaneel, 700x650x28 mm, kleur: Basalt
(ref. 940882)
• VAN MARCKE ORIGINE - CLINT
Verlichting, LED-lamp, IP44, 350mA,
50x48x54 mm, chroom, lichtkleur warm wit
(ref. 933107)
• HANSGROHE - FOCUS
Wastafelmengkraan, ComfortZone 70,
ééngreeps, met keramische schijven,
temperatuurbegrenzing, met zijdelingse
trekstang, chroom (ref. 188801)

VERWARMING

• Horizontale omkaste paneelradiator uit
koudgewalst kwaliteitsplaatstaal,
met bovenrooster en zijpanelen (ref. 534223)

Van Marcke Inspirations, de
inspirerende servicewinkel
voor badkamers.
In onze Van Marcke Inspirations showroom vind je zonder twijfel
de badkamer die bij je past.

Laat je inspireren

Laat je adviseren

Ontdek onze volledig ingerichte badkamers en toiletruimtes,
samengesteld uit kwaliteitsproducten van gekende internationale
merken en Van Marcke huismerken en ingedeeld in 4 sferen volgens
de belangrijkste interieurtrends: Essentials, Fusions, Traditionals
& Escapes.

Heb je vragen over je
productkeuze, inrichting
of decoratie? Onze
interieuradviseurs staan voor
je klaar met professioneel
advies en kunnen een
oplossing op maat binnen
jouw budget uitwerken.
Ze kunnen zelfs alles
uittekenen in 3D. Maak dus
zeker eens een afspraak. Ze
nemen alle tijd om je project
tot in de puntjes te bespreken.

Maak vooraf een afspraak, zo nemen we alle tijd om alles met jou tot in de puntjes te bespreken.
Contacteer Kathy Nowé via: 051 27 26 78 of knowe@vanmarcke.be (afwezig op woensdag).

Van Marcke Inspirations Roeselare
Bruggesteenweg 311A/001 - 8830 Hooglede
Openingsuren
ma-vr: 9u30 - 12u30 & 13u00 - 18u00

•

za: 9u30 - 17u30

www.vanmarcke.com

