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inloopdouche (190x90cm)

ultrium selectie
wastafel met enkele lavabo

eettafel 90x200cm
los meubilair niet inclusief

laag werkblad, 
met kookfunctie en inbouw dampkap

laag werkblad, dekton
met dubbele spoelfunctie 
en geïntegreerde vaatwasser

hoge kasten
met combi-oven en koelkast

hoge kasten met schuifdeur

optioneel
laag tv meubel en leggers
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hoge kasten, 
met wachine en droogkast

laag kasten met tablet
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Moodboard A 
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Moodboard bruine fineer
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keuken
maatwerk warme houtstructuur

keuken
maatwerk tabletten

leefruimte vloerafwerking
samengestelde parket

accent verfkleuren

badkamer vloer en wandafwerking
keuken vloerafwerking

keramische tegel 60x60cm

keukenkraan
kleur brushed bronze

Deze tekening is eigendom van interieurarchitect Britt Van Namen en mag zonder toestemming niet gekopieerd, gewijzigd of aan derden gegeven worden. Alle maten zijn indicatief en dienen nagemeten te worden.
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Urban White, Django Cinnamon Triba, Shinnoki

Keramische afwerking, keuze nog te maken

Tadao Camargue, RG-tegel
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Spoelbak 
57 x 39 cm

Inductie kookplaat
59 x 51 cm
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Vaatwasser
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accent verfkleuren

badkamer vloer en wandafwerking
keramische tegel 60x80cm

badkamer
kivu, hangmeubel

melamine castle oak

Himacs Natural Acrylic Stone
ivory white S29

kraanwerk
kleur chroom
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Deze tekening is eigendom van interieurarchitect Britt Van Namen en mag zonder toestemming niet gekopieerd, gewijzigd of aan derden gegeven worden. Alle maten zijn indicatief en dienen nagemeten te worden.
De visualisaties zijn louter ter aanduiding van de sfeer en kunnen afwijken van de realiteit.

Finn Procasa,
Schrauwen

Procasa,
Schrauwen

Calacatta gold, RG-tegel
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kraanwerk procasa
kleur zwart/goud

Moodboard D 
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TYPE 2

Douche wand 
Pro Casa Open Wall
chroom

Wastafelmeubel
Pro Casa Kivu 120 cm
greeploos 2 laden
castle oak

Regen hoofddouche
Pro Casa Finn 1/2
chroom

Handdouche 
Pro Casa Finn 1/2
chroom

Douchemengkraan 
Pro Casa Finn thermostatisch
chroom

Eengreeps- wastafelmengkraan
Pro Casa Finn
chroom met clic-clac

Spiegelkast
Pro Casa Kivu 
castle oak 120 cm

Koudwaterkraan
Pro Casa Finn
chroom

Douchebak
Pro Casa Stone 2.0
effen zuiver wit
120x90x3 cm

Spiegelkast verlichting
Pro Casa Kivu 
31 cm

Wastafelblad
Pro Casa Quadra 120 cm
wit mat kunstmarmer 
dubbel met verloop

Handenwasser
Pro Sasa solid surface
wit mat

WC zitting
Pro Casa uni softclose
wit 

Bedieningsplaat WC
Geberit Sigma 20
wit mat 

Wand WC
Pro Casa normus
wit 
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Visualisatie B
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leggers
hoge kast met blinde deur,

opbergruimte voor eetruimte
laag kasten met tablet

en spiegel
optioneel
laag tv meubel en leggers
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Visualisatie C 
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laag werkblad,
met kookfunctie en inbouw dampkap

laag werkblad, 
met dubbele spoelfunctie 
en geïntegreerde vaatwasser

hoge kasten
met combi-oven en koelkast hoge kasten met schuifdeur
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Visualisatie D
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hoge kast met blinde deur,
opbergruimte voor eetruimte

laag kasten met tablet
en spiegel

optioneel
laag tv meubel en leggers
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