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Het uitzoeken van een nieuwe badkamer 

is een feestje. Je hebt zelf de touwtjes in 

handen bij het creëren van de thuis-spa 

van je dromen. Welke sfeer past bij je? 

Welke meubels en kranen laten je hart 

sneller kloppen? Wil je een bad of een 

douche? Of allebei?

Je begint met rondkijken en het opdoen 

van ideeën. De nieuwe vtwonen baden 

collectie helpt je daarbij. Er is ruime 

keuze in wastafels en meubels. Ga voor 

een vrijstaand bad of een prachtige 

inloopdouche en combineer met kranen 

die helemaal van nu zijn. Kies de kleuren 

en materialen die bij jouw stijl passen. Zo 

ontstaat de thuis-spa waar je van droomt. 

Badderen, douchen en tandenpoetsen 

doe je vanaf nu in een complete vtwonen 

badkamer. Deur op slot en relaxen maar!

Hoe ziet jouw 
droombad- 
kamer er uit?

Alle genoemde bedragen in deze brochure zijn adviesprijzen inclusief btw.
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MEUBELS EN TOEBEHOREN

TANK: 
WASTAFELS IN DRIE VARIANTEN
Onder de naam Tank verenigt vtwonen baden de wastafels. Je hebt 
de keuze uit twee meubelwastafels en één waskom. Het verschil 
zit in het materiaal, de kleur en de vorm. Hou je van een stoere 
look in jouw badkamer? Kies dan voor beton, in de kleur Concrete 
(lichtgrijs) of Concrete Black (donkergrijs). Je kunt dan kiezen voor 
een rechthoekige meubelwastafel of voor een ovale waskom.  
De waskom pas je toe samen met een afdekblad, dat verkrijgbaar 
is in de kleuren Oak en Oak Black. Ga je liever voor een basic 
wastafel? Dan zal jouw hart vast een sprongetje maken bij het zien 
van de meubelwastafel in keramiek. Verkrijgbaar in de kleur White.

CUBE EN FRAME:
KEUZE IN ONDERBOUW
Als je de keuze voor de wastafel hebt gemaakt, is het tijd 
om te bepalen waar deze op wordt geplaatst. Ga je voor een 
wastafelonderkast die praktische opbergruimte biedt of val je voor 
een zwart metalen frame met een stoer effect?

Wastafelonderkast
Cube biedt de benodigde opbergruimte in een hangende onderkast 
met één lade of een staande onderkast met twee laden. Elke kast 
heeft zo haar eigen voordelen. De hangende variant versterkt 
het gevoel van ruimte, de staande kast heeft twee keer zoveel 
opbergruimte. Beide zijn verkrijgbaar in de kleuren Oak en Oak Black.

Zwart metalen frame
Ze zijn dé trend van dit moment: zwart metalen frames. Een lust 
voor het oog, eindeloos te combineren en een bijzonder extraatje 
waarmee je je badkamer naar een hoger niveau tilt. Frame is 
er in een staande en hangende variant. Extra plaats voor je 
badspulletjes is makkelijk te realiseren door een inlegpaneel toe te 
passen in het frame, direct onder de wastafel.

IN ZES STAPPEN  
NAAR JOUW PERFECTE 
BADMEUBEL

Hoe komt een badmeubel tot stand? Inderdaad, door keuzes 
te maken. Het liefst in de juiste volgorde. Zo bepaal je eerst de 
breedte van je wastafel. Dan kies je het materiaal en de kleur van 
de wastafel, en bedenk je hoeveel kraangaten de wastafel moet 
hebben. Vervolgens kies je voor een houten wastafelonderkast of 
een metalen frame waarop de wastafel komt te liggen. Wil je deze 
aan de wand hangen of op de vloer plaatsen? Tot slot kies je voor 
een spiegel of een spiegelkast, optioneel met verlichting. Maak het 
geheel af met fijne extra’s, zoals een handdoekhouder. Zo stel je 
eenvoudig jouw ideale badmeubel samen in de sfeer die bij je past.

STAP 1+2 STAP 3+4

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN, 
OPTIMAAL GENIETEN

Een badkamer moet er het liefst prachtig uitzien én voorzien 
zijn van voldoende opbergruimte en fijne extra’s. Als het hele 
plaatje klopt kun je pas echt genieten. Met de meubelcollectie 
van vtwonen baden kun je het ideale plaatje tot in detail 
realiseren. Zo goed als alle onderdelen kun je mixen en 
matchen. Handig!

Tank: Concrete

Tank: Concrete Black

Tank: White Tank: Concrete

Cube: Oak

Frame: Black

Badmeubels  
en meer

Onderkast Cube
Zelfsluitende laden 
die geruisloos open 
en dicht gaan.

Wastafel Tank 
Verfijnd dankzij 
de mooi schuin 
aflopende 
binnenvorm.
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MEUBELS EN TOEBEHOREN

SFEER OP HET TOILET
Nieuw in de vtwonen baden collec-
tie zijn de fonteintjes. Zo breng je de 
gekozen stijl van de badkamer ook 
eenvoudig aan in de toiletruimte.
De fonteinen ogen hetzelfde als de 
meubelwastafel van beton, alleen dan 
in een compactere versie. Zo trek je de 
robuuste look van de badkamer door 
naar het toilet. In de kleuren Concrete 
(lichtgrijs) of Concrete Black (donker-
grijs). Je kunt ook kiezen voor een 
keramische fontein.  
Het bijpassende toiletmeubel is 
verkrijgbaar in de kleuren Oak en Oak 
Black. Of kies voor een hangend zwart 
metalen frame. Zo geldt ook hier: mix 
& match to the max.

SPIEGELS MAKEN HET AF

Met alleen een mooie wastafel, waskom, onderkast of zwart 
metalen frame ben je er nog niet. Een spiegel of spiegelkast maakt 
het plaatje compleet. Wil je jezelf extra goed zien? Kies er dan 
verlichting bij.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
Met de Stock spiegelkast creëer je op slimme wijze extra 
opbergruimte. Zo heb je de spulletjes die je het vaakst gebruikt 
altijd bij de hand. Nog meer ruimte nodig? Kies dan voor de  
Stock XL kast. Achter de langwerpige spiegel vind je maar liefst  
vijf opbergvakken.
Heb je liever alleen een spiegel aan de muur? Dat kan met de 
Goodmorning spiegel. Bijzonder, want de spiegel is op een kader 
geplaatst. Naar keuze in Oak of Black.

STAP 5
Stock spiegelkast

Goodmorning spiegel

ACCESSOIRES: 
DE FINISHING TOUCH 

Perfectie zit in details. Met accessoires maak je je badmeubel 
compleet. Zo is er een zwarte led lamp ontworpen voor toepassing 
bij de spiegel en spiegelkast. Zo kun je altijd goed in de spiegel 
kijken ongeacht of het buiten licht of donker is. Voor de spiegelkast 
is er ook een combibox met schakelaar en stopcontact. Maak het 
geheel af met een slanke zwarte handdoekhouder.

STAP 6

Zwarte led lamp Zwarte handdoekhouder

Spiegelkast Stock
Al je spulletjes bij de hand  
achter de spiegel.

Wastafelkraan Curve
Deze inbouw kraan creëert  
rust en heeft een bijzonder  
mooie uitstraling.

Fontein Tank
Robuust en stoer.  
Ook op het toilet.
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ONDERKAST CUBE/FRAME

OPTIE 1: WASTAFELONDERKAST

Hangende onderkast | 60x30x43,5 Hangende onderkast | 90x30x43,5 Hangende onderkast | 120x30x43,5
Met 1 lade 23156 Oak  € 455,00 Met 1 lade 31786 Oak  € 469,00 Met 1 lade 21999 Oak  € 519,00 
Met 1 lade 23131 Oak Black  € 455,00 Met 1 lade 23578 Oak Black  € 469,00 Met 1 lade 21424 Oak Black  € 519,00 

Staande onderkast | 60x84x43,5 cm Staande onderkast | 90x84x43,5 cm Staande onderkast | 120x84x43,5 cm
Met 2 laden 23158 Oak  € 699,00 Met 2 laden 31966 Oak  € 739,00 Met 2 laden 22804 Oak  € 819,00 
Met 2 laden 23155 Oak Black  € 699,00 Met 2 laden 24197 Oak Black  € 739,00 Met 2 laden 21740 Oak Black  € 819,00 

OPTIE 2: METALEN FRAME

Hangend frame | 60x30x45 cm Hangend frame | 90x30x45 cm Hangend frame | 120x30x45 cm
44060 Black  € 365,00 44640 Black  € 409,00 43106 Black  € 425,00 

Staand frame | 60x84x45 cm Staand frame | 90x84x45 cm Staand frame | 120x84x45 cm
44457 Black  € 425,00 44652 Black  € 455,00 43111 Black  € 469,00 

OPTIONEEL: bij het metalen frame kan een inlegpaneel worden toegepast

Inlegpaneel voor frame | 60 cm Inlegpaneel voor frame | 90 cm Inlegpaneel voor frame | 120 cm
43094 Oak  € 65,00 43100 Oak  € 73,00 42793 Oak  € 83,00 
42327 Oak Black  € 65,00 42742 Oak Black  € 73,00 39434 Oak Black  € 83,00 

WASTAFELS TANK
Combineer naar keuze met
wastafelonderkast of metalen frame

OPTIE 1: MEUBELWASTAFEL BETON

Meubelwastafel | 60x46x10 cm Meubelwastafel | 90x46x10 cm Meubelwastafel | 120x46x10 cm
Zonder kraangat 66755 Concrete  € 729,00 Zonder kraangat 71429 Concrete  € 969,00 Zonder kraangat 66183 Concrete  € 1.199,00 
Zonder kraangat 66754 Concrete Black  € 729,00 Zonder kraangat 66843 Concrete Black  € 969,00 Zonder kraangat 63687 Concrete Black  € 1.199,00 
1 kraangat 71583 Concrete  € 729,00 1 kraangat 71951 Concrete  € 969,00 2 kraangaten 72939 Concrete  € 1.199,00 
1 kraangat 71512 Concrete Black  € 729,00 1 kraangat 71851 Concrete Black  € 969,00 2 kraangaten 72764 Concrete Black  € 1.199,00 

OPTIE 2: MEUBELWASTAFEL KERAMIEK

Meubelwastafel | 60x46x12,5 cm Meubelwastafel | 90x46x12,5 cm Meubelwastafel | 120x46x12,5 cm
Zonder kraangat 73274 White  € 459,00 Zonder kraangat 73282 White  € 726,00 Zonder kraangat 73264 White  € 925,00 
1 kraangat 73023 White  € 459,00 1 kraangat 73208 White  € 726,00 2 kraangaten 73262 White  € 925,00 

OPTIE 3: WASKOM EN AFDEKBLAD

Opbouw waskom | 58x37 cm
63217 Concrete  € 689,00 
63194 Concrete Black  € 689,00 

Afdekblad | 60x46x3,2 cm Afdekblad | 90x46x3,2 cm Afdekblad | 120x46x3,2 cm
11769 Oak  € 73,00 11771 Oak  € 89,00 11767 Oak  € 109,00 
11487 Oak Black  € 73,00 11488 Oak Black  € 89,00 11455 Oak Black  € 109,00 

MEUBELS EN TOEBEHORENMEUBELS EN TOEBEHOREN

STAP 1+2 STAP 3+4

+ =

+ =

FONTEIN

FONTEIN: BETON OF KERAMIEK

Fontein beton | 40x22 cm Fontein keramiek | 40x22 cm
1 kraangat 62395 Concrete  € 299,00 1 kraangat 73456 White  € 189,00 
1 kraangat 61230 Concrete Black  € 299,00 

FONTEINONDERBOUW METALEN FRAME OF MEUBELKAST

Frame voor fontein | 40x22x30 cm Onderkast voor fontein | 40x20x30 cm
33470 Black  € 339,00 Deur links* 11776 Oak  € 255,00 

Deur links* 13244 Oak Black  € 255,00 
Deur rechts** 11777 Oak  € 255,00 
Deur rechts** 19592 Oak Black  € 255,00 

Tank meubelwastafel Concrete

Tank wastafel Concrete Black

Inlegpaneel Oak Black

Cube hangende wastafelonderkast Oak

Frame staand Black

*  De scharnier is aan de linkerzijde van de kast bevestigd. De opening is dus aan de rechterzijde.
**  De scharnier is aan de rechterzijde van de kast bevestigd. De opening is dus aan de linkerzijde.
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SPIEGEL GOODMORNING/
SPIEGELKAST STOCK

OPTIE 1: SPIEGEL OP KADER

Spiegel | 30x60 cm Spiegel | 60x60 cm
46731 Oak  € 133,00 47605 Oak  € 157,00 
47564 Black  € 133,00 47606 Black  € 157,00 

Spiegel | 45x60 cm Spiegel | 90x60 cm Spiegel | 120x60 cm
47580 Oak  € 145,00 47609 Oak  € 169,00 45547 Oak  € 193,00 
47602 Black  € 145,00 47613 Black  € 169,00 45764 Black  € 193,00 

OPTIE 2: SPIEGELKAST

Spiegelkast | 30x60x12 cm Spiegelkast | 45x60x12 cm Spiegelkast | 60x60x12 cm
Deur links* 50392 Black  € 225,00 Deur links* 52543 Black  € 235,00 Deur links* 52544 Black  € 249,00 
Deur rechts** 53222 Black  € 225,00 Deur rechts** 53796 Black  € 235,00 Deur rechts** 53798 Black  € 249,00 

* De scharnier is aan de linkerzijde van de kast bevestigd. De opening is dus aan de rechterzijde.
** De scharnier is aan de rechterzijde van de kast bevestigd. De opening is dus aan de linkerzijde

Optioneel: lamp en combibox

Lamp voor spiegel en spiegelkast Combibox voor spiegelkast
Led verlichting 73363 Black  € 96,00 Met schakelaar en 

stopcontact
47615 Black  € 121,00 

MEUBELS EN TOEBEHOREN MEUBELS EN TOEBEHOREN

STAP 5+6

EXTRA’S
KIES JE EXTRA’S: KOLOMKAST, HANDDOEKHOUDER EN/OF DECORATIEFRAME OPTIONEEL MET INLEGPANEEL

Kolomkast met spiegel | 40x150x15 cm Handdoekhouder Decoratie frame | 60x30x15 cm
48013 Black  € 319,00 60 cm 73398 Black  € 99,00 33355 Black  € 309,00 

90 cm 73399 Black  € 109,00 
Inlegpaneel voor decoratie frame | 26x11x1,6 cm

à 1 stuk 42752 Oak  € 38,00 
à 1 stuk 34899 Oak Black  € 38,00 
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BAD EN BADPLANK

Relaxen  
in 
bad

HEERLIJK VRIJSTAAND BAD

De Tub is echt dé eyecatcher in een badkamer. Een vrijstaand bad uit één stuk 
met een super strak design en dunne wanden. Zowel het bad als de afvoerplug 
zijn uitgevoerd in hetzelfde unieke materiaal ComforStone, in de kleur Powder 
White. Alles waar wij van houden; elegant en toch stoer. Precies, typisch 
vtwonen baden!
De Tub is de perfecte plek om te ontsnappen aan de waan van alledag. En er 
is nog meer goed nieuws. Je kunt jouw momentje voor jezelf namelijk zo lang 
maken als je wil. Want dankzij Comforstone blijft het badwater extra lang op 
temperatuur. En door de grootte van het bad en de royale inhoud, kun je heerlijk 
comfortabel wegzakken in luxe om volledig tot rust te komen. Badderen is nog 
nooit zo relaxed geweest.

80216  Vrijstaand bad Tub 165x72x60 cm powder white € 2.749,00

BADPLANK VOOR JE SPULLETJES

Stel je eens voor, je ligt in die prachtige Tub, ondergedompeld in heerlijk warm 
water, relaxed muziekje, iets te lezen, wat lekkers erbij. Dat zou toch fantastisch 
zijn? Maar hoe houdt je dat alles binnen handbereik? Precies, met de eiken 
badplank Board. 
De Board badplank is van doorleefd, massief geolied eikenhout en is daarom 
geschikt voor jarenlang gebruik. Precies, de Board is ook nog eens duurzaam. 
En daarnaast heeft het een handige inzetbak waardoor jouw kostbare spulletjes 
veilig, maar toch binnen handbereik, liggen. Board: dé perfecte badplank voor al 
jouw badspullen. 

10865  Badplank Board 78x27x4 cm massief eiken  € 275,00

Kom volledig tot rust
Dompel je onder in heerlijk warm water  
dat extra lang op temperatuur blijft.

Alles bij de hand
Je favoriete 
verzorgingsproducten 
zijn voortaan altijd binnen 
handbereik.

Badplank Board
Van geolied eiken en voorzien 
van een geïntegreerd bakje.

BAD VAN COMFORSTONE

Comforstone is een onverslijtbaar mengsel van natuursteen en hars. 
Dit unieke materiaal is sterk, duurzaam en warm dankzij de grote 
hoeveelheid marmer (circa 70%). De flexibele eigenschappen heeft 
het materiaal te danken aan de toevoeging van hars. Comforstone 
is de reden dat de Tub vocht- en vlekbestendig, kleurvast, 
onderhoudsvriendelijk en daarom dus zeer hygiënisch is. En last but 
not least: het materiaal absorbeert gemakkelijk warmte waardoor het 
badwater langer op temperatuur blijft. Zo kun je maximaal genieten van 
jouw bad.

Vrijstaand bad Tub
Zak heerlijk weg in dit  
luxe bad van Comforstone.
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IN DRIE STAPPEN  
NAAR JOUW IDEALE 
DOUCHEWAND
Ben je klaar om te kiezen? In stap 1 kies je 
een glasuitvoering: Clear, Fog of Mirror. Bij alle 
drie wordt een chroom muurprofiel standaard 
meegeleverd. Wil je het muurprofiel liever in 
een andere kleur? Kies dan in stap 2 voor 
Chroom hoogglans, Brushed of Charcoal. Je 
kunt ook kiezen voor het Invisible profiel. In 
stap 3 kies je de kleur van de stabilisatiestang: 
Chroom, Chroom hoogglans, Brushed of 
Charcoal. Jouw douchewand is nu compleet! 

DOUCHEVLOER EN DOUCHEWAND

Grenzeloos 
douchen

DOUCHEVLOER VAN NU

Een douchevloer zonder randen en reliëfs. Dat is Slab. Het design van 
deze douchevloer is strak en helemaal van nu. Minimalistisch, zeker als de 
douchevloer wordt ingebouwd en vlak met de vloer wordt verwerkt. Een 
elegante afvoer uitgevoerd in hetzelfde materiaal - en in dezelfde kleur (Powder 
White) - mag natuurlijk niet ontbreken. Dankzij de afgeronde belijning vergroot 
Slab het gevoel van ruimte in de douche.

80214  Douchevloer 120x90 cm powder white € 625,00

INLOOPDOUCHE NAAR JOUW SMAAK

De inloopdouche Screen heeft aan drie woorden genoeg: strak, functioneel 
en mooi. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de inloopdouche van je dromen te 
realiseren. Screen is verkrijgbaar in drie soorten glas: Clear, Fog en Mirror. 
Ben je een liefhebber van helder en transparant glas? Kies dan voor Clear.  
Dit glas beschikt over een unieke beschermlaag waardoor het makkelijk schoon 
te maken is. Gaat je hart sneller kloppen van een stoere, robuuste uitstraling? 
Dan is het grijze Fog glas iets voor jou. Wil je functionaliteit en schoonheid 
combineren, dan is er Mirror glas. Zo wordt de douchewand één grote spiegel, 
dat scheelt weer ruimte in jouw badkamer. 

IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET
Hou jij van een ultra strak design, maar staat langdurige kwaliteit ook hoog op 
je lijstje? Dan hebben wij iets unieks voor jou: het Invisible muurprofiel waardoor 
de douchewand zo uit de muur lijkt te komen. Waterdicht en beeldschoon. Ga 
je toch liever voor een regulier opbouw muurprofiel? Dan kun je kiezen uit drie 
kleurvarianten: Chroom hoogglans, Brushed (geborsteld staal) of Charcoal (mat 
zwart). Fixeer de douchewand met de verstelbare stabilisatiestang. Combineer 
glas, muurprofiel en stabilisatiestang om de douchewand naar jouw smaak 
samen te stellen.

Inloopdouche
Prachtig matte douchevloer  
voor ongekend doucheplezier.

Onzichtbare bevestiging
Met een Invisible muurprofiel 
lijkt de douchewand zo uit de 
muur te komen.

Clear glas
Prachtig helder glas dat 
eenvoudig te reinigen is.

Glasuitvoering*
49917 Clear €   417,00
50347 Fog € 496,00
13902 Mirror € 496,00

* Standaard inclusief chroom muurprofiel

STAP 1

Muurprofiel
87110 Invisible € 99,00
40454 Chroom hoogglans € 66,00
48620 Brushed € 66,00
25135 Charcoal € 66,00

STAP 2

Stabilisatiestang
96942 Chroom € 59,00
49916 Chroom hoogglans € 99,00
49080 Brushed € 99,00
87139 Charcoal € 66,00

STAP 3

DOUCHEVLOER  
VAN COMFORSTONE

Slab is vervaardigd uit Comforstone, een mengsel van natuursteen en 
hars. Het marmer (circa 70%) zorgt voor een prachtige uitstraling. Sterk, 
warm en duurzaam. De hars zorgt dat Comforstone maximale flexibiliteit 
behoudt in de verwerking en het gebruik. Daardoor is de douchevloer 
vocht- en vlekbestendig, kleurvast, onderhoudsvriendelijk en zeer 
hygiënisch. Lekker dat Comforstone gemakkelijk warmte absorbeert. Dat 
maakt een douche in de ochtend wel zo comfortabel. 

Douchevloer Slab
Met geïntegreerde afvoer  
voor vlakke uitstraling.
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KRANEN

EIGENTIJDSE CURVE

Ben je een liefhebber van eenvoud? Dan is de kranenserie Curve wat voor jou. Elegant 
door haar eenvoud. Curve bevat kranen uit één stuk, zonder onnodige elementen die in 
het oog springen. Geen poespas, enkel de kraan en zijn functie. In de serie Curve vind je 
een wastafelkraan (opbouw of inbouw), badkraan (vrijstaand of inbouw), hoofddouche, 
doucheset en afdekset voor inbouw douchethermostaat. Ook een bijbehorende wastafelplug 
mag niet ontbreken. Cross en Curve kun je combineren naar je eigen smaak. 

Cross inbouwkraan
Creëer een rustige en mooie uitstraling 
met een inbouw wastafelkraan. 

EIGENZINNIGE CROSS

Ze zijn oogverblindend, de kranen uit 
de serie Cross. De kruisgrepen trekken 
meteen je aandacht. Elk detail klopt: de 
functionele perfectie, het hoge niveau van 
afwerking en het eigenzinnige design. Met 
de keuze voor een Cross kraan maak je 
een sterk statement. Het kenmerkende 
design komt tot uiting in een opbouw 
wastafelkraan, een inbouw wastafelkraan 
en een afdekset voor de inbouw 
douchethermostaat. Wil je deze sfeer in je 
hele badkamer doortrekken? Combineer 
dan met de kranen en douchegarnituren 
uit de serie Curve om jouw eigen thuis-
spa perfect naar eigen smaak af te stylen.

KIES DE SERIE  
DIE BIJ JE PAST 

Een badkamer is niet compleet 
zonder prachtige kranen. Daarom 
kun je in de vtwonen baden collectie 
kiezen uit twee kranenseries. 
De Cross met zijn eigenzinnige, 
opvallende design. En de Curve, 
die wordt gekenmerkt door haar 
elegantie en eenvoud. Alle kranen 
zijn er in Powder White (mat wit) 
en Charcoal (mat zwart). Dat is nog 
lastig kiezen.

Kranen 
met 
stijl

Curve inbouwkraan
Kies voor eenvoud en elegantie.
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KRANENKRANEN

Wastafelkraan inbouw, € 515,00

Art.nr. 80574 Art.nr. 80571

Badkraan* ** vrijstaand met douchegarnituur, € 1.999,00

Art.nr. 83368 Art.nr. 83095 

Afdekset** voor inbouw douchethermostaat, € 625,00

Art.nr. 80546 Art.nr. 80538

Wastafelkraan* inbouw, 349,00

Art.nr. 74605 Art.nr. 74602 

Douchearm 35 cm, € 159,00 Hoofddouche 20 cm, € 319,00

Art.nr. 82648 (Powder White)  
Art.nr. 82546 (Charcoal)

Art.nr. 82976 (Powder White) 
Art.nr. 82835 (Charcoal)

Afdekset** voor inbouw douchethermostaat, € 435,00 

Art.nr. 80975 Art.nr. 80596

Wastafelkraan opbouw, € 425,00

Art.nr. 80556 Art.nr. 80549 

Wastafelplug, € 89,00

Art.nr. 80592 Art.nr. 80588

Badkraan met slang en handdouche , € 445,00 

Art.nr. 81929 Art.nr. 81446 

Wastafelkraan opbouw, € 399,00

Art.nr. 84010 Art.nr. 83581 

Doucheset met doucheslang, aansluitknie en opsteek, € 195,00

Art.nr. 82323 Art.nr. 82309 

Curve wastafelkraan
Met een inbouwkraan heb je  
meer ruimte op je wastafel.

Strakke lijnen

Elegante 
curves

* Bij deze wastafelkraan heb je ook een inbouwdeel nodig (Powder White: art.nr. 74612, € 137,00; Charcoal: art.nr. 74608, € 137,00).
** Bij deze afdekset heb je ook een inbouwdeel nodig (art.nr. 72300, € 260,00).  *** Bij deze badkraan heb je ook een inbouwdeel nodig (art.nr. 12543, € 327,00).

Al deze kranen zijn in de Alterna collectie ook 
verkrijgbaar in chroom en brushed uitvoering.
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KOM NAAR DE SHOWROOM 
EN VIND DE VTWONEN 
BADKAMER VAN JE DROMEN!

VOLG ONS:
#vtwonenbaden

Een actueel overzicht van alle dealers vind je op: 
www.vtwonenbaden.nl

www.vtwonenbaden.nl

vtwonen baden collectie is verkrijgbaar bij:


