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Om de badkamer van uw nieuwe woning 
zoveel mogelijk te laten aansluiten op 
uw persoonlijke wensen, heeft Plieger in 
samenwerking met uw installateur en uw 
bouwkundige aannemer een sanitairconcept 
ontwikkeld.
In deze brochure vindt u een presentatie van 
het standaard sanitair voor uw badkamer en 
toilet.

Uiteraard kunt u alle producten uit 
deze brochure ook in onze showroom in 
Amstelveen bekijken.

U bent van harte welkom in onze showroom 
waar wij u volledig kunnen adviseren over 

uw persoonlijke wensen van uw badkamer 
en toilet. Wij raden u wel aan om voor 
het maken of bespreken van een offerte 
eerst een afspraak te maken. Showroom 
Amstelveen nodigt u dan ook graag uit om 
op korte termijn een afspraak te maken.

Onze showroom is geopend op;
maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.00 uur
zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,
Verkoopteam Plieger Amstelveen

Bezoek een van onze showrooms
De badkamer is meer en meer een plek waar u zich terug kunt trekken om te 
ontspannen, omringd door alle comfort. Als groothandel gespecialiseerd in sanitair  
en tegels kan Plieger hierin veel voor u betekenen. 



Villeroy & Boch Subway 2.0 combi-pack 
m. wandcloset diepspoel DirectFlush 
incl. slimseat closetzitt ing
m. soft close en quick release | wit | 
5614R201 | artikel 1025184

Grohe Rapid SL WC-element 
met wandbevestiging zonder 
bedieningsplaat
met geluidisolatieset | 38539001 | artikel 
0729205

Grohe Arena Cosmopolitan WC 
bedieningsplaat DF verticaal
15.6x19.7cm | matchroom | 38844P00 | 
artikel 0729241

Toiletruimte
Toiletcombinatie



Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets simplexplug m. stop
5/4” | z. koppeling | chroom | 100261 | 
artikel 0500828

Grohe Hoekstopkranen hoekstopkraan
1/2”x3/8” | knel | chroom | 22018000 | 
artikel 0467996

Hansgrohe Universeel Flowstar S 
Premium designbekersifon
5/4” | m. muurbuis m. rozet | chroom | 
52105000 | artikel 0452098

Villeroy & Boch Architectura fontein m. 
kraangat rechts m. overloop
36x26cm | incl. bevestigingset | wit | 
43733601 | artikel 0109119

Grohe Eurostyle Cosmopolitan 
toiletkraan
1/2” | chroom | 23039002 | artikel 
0437762

Toiletruimte 
Fonteincombinatie



Villeroy & Boch Subway 2.0 combi-pack 
m. wandcloset diepspoel DirectFlush 
incl. slimseat closetzitt ing
m. soft close en quick release | wit | 
5614R201 | artikel 1025184

Grohe Rapid SL WC-element 
met wandbevestiging zonder 
bedieningsplaat
met geluidisolatieset | 38539001 | artikel 
0729205

Grohe Arena Cosmopolitan WC 
bedieningsplaat DF verticaal
15.6x19.7cm | matchroom | 38844P00 | 
artikel 0729241

Badkamer 
Closetcombinatie



Villeroy & Boch Architectura wastafel
60x47cm | met kraangat met overloop | 
wit | 41886001 | artikel 1025254

Grohe Eurosmart wastafelmengkraan
228x121x196mm | Chroom | 2339530E | 
artikel 1236019

Spiegel met facet 25mm 57x40cm
Raminex silkline 610045 | artikel 9019135

Geberit Toestelaansluiting 
wastafelsifon
32mm | glans verchroomd | 151034211 | 
artikel 0710279

Hansgrohe hansgrohe afvoerplug voor 
wastafel
5/4” | chroom | 50001000 | artikel 
0453324

Grohe Hoekstopkranen hoekstopkraan
1/2”x3/8” | knel | chroom | 22018000 | 
artikel 0467996

Badkamer 
Wastafelcombinatie



Grohe Grohtherm 1000 New 
comfortset m. douchekraan 
thermostatisch m. koppelingen
HOH=15cm | m. New Tempesta 
glijstangcombinatie 60cm | chroom/wit | 
34151004 | artikel 0488092

Showerdrain

Badkamer 
Douchecombinatie



Badkamer 
Douchecombinatie

r.bierman
Tekstvak
Nis opstelling

r.bierman
Tekstvak
Hoekopstelling



Plieger Amstelveen
Noorddammerweg 115
1187 ZS  Amstelveen

Toonzaal
Telefoon: 020-7920400
showroom.amstelveen@plieger.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

16-03-2022




