Wand- &
vloertegels
VOOR U GESELECTEERD

BASIS

LIERKWARTIER
47 APPARTEMENTEN

Geef je interieur
stijl en karakter
Uitleg van de pakketten
Je bent vrij om zelf je pakket samen te stellen. Dit houdt in
dat je alle wandtegels met alle vloertegels kunt combineren
(m.u.v. het standaard pakket). Een voorbeeld: je combineert
de 30x60 cm wandtegel Nova met de vloertegel 60x60 cm
Elements grey. Je kunt er ook voor kiezen om de vloertegel
60x60 cm Elements grey als accent op een wand te laten
verwerken (meerprijs buiten pakketprijs).
Bijvoorbeeld op het inbouwreservoir achter het toilet of
achter de wastafel in de badkamer.

Let op: bij pakket Elements zijn de 30x60 cm vloertegels en
de stroken alleen mogelijk als accent op de wand (meerprijs
buiten pakketprijs). Dit geldt ook voor pakket Prostone en
de 30x60 cm vloertegels (meerprijs buiten pakketprijs).
Deze tegels kunnen binnen de pakketten niet op de vloer
verwerkt worden.

Twijfel je nog over de combinatie van wand- en vloertegels
of wil je de tegels eerst in het echt zien én voelen?

Je ontvangt van ons een uitnodiging om een afspraak in te
plannen. Onze medewerkers laten je graag de mogelijkheden zien en geven je een passend en vrijblijvend advies.

kies zelf welke wand- en vloertegels
je met elkaar combineert.
jij bepaalt!
Be inspired.
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Wandtegels

Vloertegels

Deze uitgebreide collectie is stijlvol,
tijdloos en betaalbaar. Met de wandtegels
kies je voor een prachtige basis, waar je
alle kanten mee op kunt.

Met de tegels van Procasa maak je je interieur
helemaal af! Naast de kleur en het materiaal
heeft ook het formaat invloed op je inrichting.
Ontdek welke tegel bij jou past.

EEN VEELZIJDIGE COLLECTIE

VOOR ALLE WOONSTIJLEN

Be inspired.
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Basis

Tegelpakket

Wandtegels
Procasa - wit

20 x 25 cm glans - 553964

Procasa - wit

20 x 25 cm mat - 553965

Vloertegels
Sole - sand

Sole - clay

Sole - grey

Sole - basalt

20 x 20 cm - 525216

20 x 20 cm - 525217

20 x 20 cm - 525218

20 x 20 cm - 525220

Sole - antracite

20 x 20 cm - 525219

Combinatiemogelijkheden
Het is niet mogelijk deze tegels te combineren met wand- en vloertegels uit de andere pakketten.
Wandtegels
20 x 25
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Technische specificaties
20 x 25 cm

Vloertegels
20 x 20

Technische specificaties
20 x 20 cm
Stroefheid: R10

Be inspired.
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