Wij zorgen vandaag
voor je badkamer
van morgen
Bezoek Van Marcke Inspirations en bestel er je nieuwe badkamer.
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Ons voorstel
voor je
nieuwe badkamer
NACHTHAL
TOILET HANGEND
• GEBERIT - SYSTEMFIX
inbouwreservoir, voor hang wc, met bevestigingsset en stopkraan
(ref. 087953)
• GEBERIT - SIGMA30
bedieningsplaat, voor inbouwreservoir, kunststof, 2 toetsen,
wit/glansverchroomd/wit, 246x164mm (ref. 085331)
• VAN MARCKE INTRO - STAR
hangtoilet, 355x530 mm, porselein, wit, uitgang PK,
zonder zitting (ref. 050500)
• HARO - STAR PLUS
toiletzitting met softclose pure, wit (ref. 097354)

HANDWASBAKJE
• CLOU - INBE
handenwasser set, 29X27 cm, wit keramiek, met kraan, met sifon
en bevestigingsset, chroom (ref. 018950)

ACCESSOIRES
• SPIEGEL
200x800 mm, rechthoekig (ref. 221029)
• VAN MARCKE INTRO - LANO
haak, messing, wandmontage (ref. 215532)
reserverolhouder, messing, wandmontage (ref. 215542)

BADKAMER
DOUCHE
• AQUAWARE BADO - MARIANA
douchetub 90x90x4, wit (ref. 220989)
• HANSGROHE - ECOSTAT COMFORT
douchethermostaat, chroom (ref. 188433)
• HANSGROHE - CROMA 100 VARIO
douchegarnituur met glijstang Unica ‘C, handdouche Croma 100
Vario , zeepschaal Cassetta’C en flexibel Isiflex 1,60 m,
1/2, chroom (ref. 187840)
• AQUACONCEPT - FLEXXOWER LIGHT
draaideur met vast deel, breedte 860-1000 mm,
hoogte 2000 mm, helder/chroom, 6 mm veiligheidsglas,
instap 590 mm (ref. 227103)

BADKAMER
MEUBEL 80 CM
Verkrijgbaar in wit, eik naturel, castello
• VAN MARCKE INTRO - SKY
meubelset 80 cm, onderkast 2 deuren castello,
wastafel kunstmarmer, spiegel met
ophangbeugel, ledverlichting, alu mat IP44
2.7Kw (ref. 931004)

KRAANWERK
• HANSGROHE - LOGIS
wastafelmengkraan, ééngreeps,
ComfortZone 70, Coolstart, uitsprong 107
mm, keramische cartouche, trekstang
afvoergarnituur G 1 1/4, chroom (ref. 183100)

KOLOMKAST
• VAN MARCKE INTRO - SKY
kolomkast, 2 deuren, 3 houten leggers,
greeploos, scharnieren rechts,
350x1660x320 mm, castello
(ref. 931009)
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Van Marcke Inspirations,
de inspirerende showroom
voor badkamers.
Ben je een woning aan het laten bouwen om te verhuren of om zelf in te wonen?
In onze Van Marcke Inspirations winkel vind je zonder twijfel de badkamer die bij je
project 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 Celine Beelaert via: 09 267 39 22 of cbeelaert@vanmarcke.be (afwezig op woensdag).

Van Marcke Inspirations Gent
Einde Were 121 - B-9000 Gent
Openingsuren
ma-vr*: 9u30 - 18u00 • za: 9u30 - 17u30
*
do: nocturne op afspraak: 18u00 - 19u30

www.vanmarcke.com

