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Waal heeft speciaal voor project Sluis16 diverse
sanitair- en tegelpakketten samengesteld met
hoogwaardige merken als Villeroy & Boch, Grohe,
Motto by Mosa en Wisa. Hiermee kunt u uw
toekomstige badkamer en toilet naar eigen smaak
samenstellen. Voor zowel de badkamer als het toilet
heeft u keuze uit drie pakketten: Basis, Luxe en
Excellent.  

Uw badkamer en toilet zijn standaard voorzien van het
Basis pakket. Hier betaalt u niets extra voor. De
pakketten Luxe en Excellent bieden een upgrade van
het Basis pakket. Ook heeft u binnen ieder pakket nog
enkele opties. 
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De sanitair- en tegelpakketten kunt u tijdens het gesprek
met de woonconsultant bij Waal bekijken. Vervolgens
kunt u uw keuze kenbaar maken in uw woningdossier
(homeDNA). 

U kunt ook pakketten combineren. Bijvoorbeeld: Luxe
sanitair met Basis tegels in het toilet en Excellent sanitair
en Luxe tegels in de badkamer.
 
De pakketten zijn zo samengesteld dat vrijwel alle
woningkopers een geschikte keuze kunnen maken.
Doordat we met pakketten werken kunnen we het
sanitair- en tegelwerk voor een aantrekkelijke prijs
aanbieden. Het is helaas niet mogelijk om andere keuzes
te maken dan de keuzes uit het pakket.

Keuze casco
Wilt u uw badkamer en/of toilet liever zelf inrichten? Ook dat
kan, u kiest dan voor casco-oplevering waarbij zowel de tegels
als sanitair vervallen. Er wordt dan ook geen dekvloer
aangebracht in de badkamer. Hiervoor geldt een
garantiebeperking vanuit Woningborg. Het laten vervallen van
alleen de tegels of alleen het sanitair is niet mogelijk. 
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Villeroy & Boch biedt fraaie producten voor het
sanitair. De stijlvolle en tijdloze collecties maken het
mogelijk om een design op maat te selecteren. 

Villeroy & Boch

Motto by mosa
Motto by Mosa biedt designtegels voor verschillende
interieurstijlen en budgetten. Binnen het concept staat
keuzegemak centraal. Zo zijn er voor de badkamer en
toiletruimte perfecte tegelcombinaties beschikbaar,
samengesteld door de ontwerpers van het
gerenommeerde tegelmerk Mosa.

Grohe
GROHE is 's werelds marktleider in de sanitairbranche.
De kranen van GROHE zijn zorgvuldig uitgekozen voor de
pakketten in combinatie met de sanitair producten van 
Villeroy & Boch.  
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In uw woning zit standaard het 
Basis sanitair. Op de afbeelding
hiernaast is een voorbeeld
weergeven van een Basis
badkamer (sanitair en tegels). Op
de volgende pagina staan alle
producten weergegeven die in
het Basis sanitairpakket horen. 

BASIS 
SANITAIR
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* Ook het Basis tegelwerk is getoond, de tegelverdeling is indicatief
**De afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakket
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Thermostatische
douchemengkraan
Grohe Grotherm 800

BADKAMER
BASIS

TOILET
BASIS

Glijstang 
Grohe Tempesta 100

Wastafel
Villeroy & Boch O.Novo
60 x 49 cm

Wastafel mengkraan
Grohe Costa-L

Radiator 
Elektrische radiator
ca. 127 x 50 cm

Bedieningspaneel
Wisa Argos wit

Fontein
Villeroy & Boch O.Novo
36 x 27,5 cm

Toiletkraan 
Grohe Costa-L

Diepspoelcloset
Villeroy & Boch O.Novo
(geen softclose) 

De afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakketDe afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakket 



In uw woning zit standaard het Basis
sanitair. Het Luxe sanitair pakket is
een verfraaiing en uitbreiding van
het  basis pakket. Er is gekozen voor
de tijdloze Architectura collectie van
Villeroy & Boch. 

Op de afbeelding hiernaast is een
voorbeeld weergeven van een Luxe
badkamer (sanitair en tegels). Op de
volgende pagina staan alle
producten weergegeven die in het
Luxe sanitairpakket horen. 

LUXE
SANITAIR
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* Ook het Luxe tegelwerk is getoond, de tegelverdeling is indicatief
**De afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakket

*** Het extra toilet is optioneel
 



BADKAMER
LUXE

TOILET
LUXE

De afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakketDe afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakket 
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Glijstang 
Grohe New Tempesta
Cosmopolitan

Wastafel
Villeroy & Boch
Architectura
60 x 47 cm 

Wastafel mengkraan
Grohe Eurosmart 
M-size ES

Thermostatische
douchemengkraan
Grohe Grotherm 800

Radiator
Elektrische radiator 
ca. 171 x 50 cm

Spiegel
More to See One + LED
60 x 60 cm

Bedieningspaneel
Wisa Delos wit

Toiletkraan 
Grohe Eurostyle
Cosmopolitan

Diepspoelcloset
Villeroy & Boch
Architectura
(met softclose) 

Fontein 
Villeroy & Boch
Architectura
36 x 26 cm



In uw woning zit standaard het Basis
sanitair. Het Excellent sanitair pakket
met de optie mogelijkheden geeft ten
opzichte van het Basis en Luxe pakket
nog meer het wellness gevoel. Er is
gekozen voor de frisse en praktische
Avento collectie van Villeroy & Boch. 

Op de afbeelding hiernaast is een
voorbeeld weergeven van een
Excellent badkamer (sanitair en
tegels). Op de volgende pagina staan
alle producten weergegeven die in
het Excellent sanitairpakket horen
met de extra opties waaruit u kunt
kiezen.

EXCELLENT 
SANITAIR
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* Ook het excellent tegelwerk is getoond, de tegelverdeling is indicatief 
**De afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakket

*** Het extra toilet en douchesysteem zijn optioneel



BADKAMER
EXCELLENT

TOILET
EXCELLENT

De afgebeelde accessoires behoren niet bij het pakketDe afgebeelde accessoires en onderbouwkast
behoren niet bij het pakket  

Glijstang 
Grohe New Tempesta
Cosmopolitan

Wastafel
Villeroy & Boch Avento
80 x 47 cm 
excl. onderbouwkast

Wastafel mengkraan
Grohe Essence
S-size

Thermostatische
douchemengkraan
Grohe Grotherm 800

Radiator
elektrische radiator
ca. 171 x 50 cm

Spiegel
More to See One + LED
80 x 80 cm

Bedieningspaneel
Wisa Delos wit

Fontein 
Villeroy & Boch Avento
36 x 22 cm

Toiletkraan 
Grohe Eurostyle
Cosmopolitan

Diepspoelcloset
Villeroy & Boch Avento 
(met softclose)
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Onderbouwkast wastafel 80cm 
Avento onderbouwkast met 2 uitreklades 
Optiecode: 35.D0X

Kleuropties

Douchesysteem
Grohe Tempesta 250
themostaatkraan
Optiecode: 35.G01

Dit douchesysteem vervangt de
Grohe Grohterm 800 en Grohe New
Tempesta Cosmopolitan.

In het Excellent pakket kunt u 
nog een aantal extra opties kiezen. 
Let op: deze opties zijn alleen
beschikbaar binnen Excellent.  

OPTIES 
EXCELLENT 

Crystal
Grey

Crystal
Black

Kansas
Oak

Stone
Oak

Nordic
Oak

Crystal 
White 

Arizona 
Oak
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TEGELS



Wandtegels

Doucheput

Afwerkingen

Rhein

White mat White glans

De tegels vallen op door hun
tijdloze design en hoge mate
van functionaliteit.

Voertegels

Nero Grigio grey

In het Basis pakket worden de vloertegels
aangebracht in ca. 20 x 20 cm. 

In het Basis pakket worden de wandtegels
aangebracht in ca. 25 x 20 cm.

TEGELS BASIS
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Doucheput met RVS rooster
15 x 15 cm

Kunststenen dorpel, kunststof hoekprofielen



Light grey Light grey Beige

Beige

Dark grey

Dark greyBrown grey Brown grey

Grey

Form Grain
Een rustig en natuurlijk
effect bereikt u met
Grain. Subtiel maar toch
bijzonder. Grain is er in
vier kleuren.

Met het gewolkte effect van beton is
tegel Form een laagdrempelige manier
om een industriële tint te geven aan
uw woning. Form is verkrijgbaar in vijf
kleuren.

In het Luxe pakket worden de vloertegels in ca. 45 x 45 cm
aangebracht en in het Excellent pakket ca. 60 x 60 cm. Bij
beide pakketten heeft u keuze uit 2 soorten vloertegels:

TEGELS LUXE EN EXCELLENT
MOTTO BY MOSA 
Vloertegels Douchegoot
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In plaats van de doucheput wordt bij de tegelpakketten Luxe
en Excellent een douchegoot met RVS rooster van 70 cm
breed aangebracht.

Afwerking
Hardstenen dorpel, aluminium hoekprofielen en showerstep



Meld 
Meld geeft op subtiele wijze kleur aan uw badkamer. Ideaal als u graag een alternatief
zoekt voor witte tegels. Meld heeft een matte uitstraling en een structuur die doet
denken aan gevlinderd beton. De tegel is er in twee formaten en drie kleuren.

Beige Light grey Mid grey

Lake

White mat White glossy

De Lake white is een strakke witte tegel die zowel met een matte als in een
glanzende afwerking verkrijgbaar is. Deze serie is mooi toepasbaar in alle
sfeerstijlen van de Motto by Mosa collectie.

In het Luxe pakket worden de Motto by Mosa wandtegels in de afmeting
ca. 22,5 x 45 cm aangebracht en in het Excellent pakket in ca. 30 x 60 cm.
Bij beide pakketten heeft u keuze uit 2 soorten wandtegels. 

Wandtegels
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TEGELS LUXE EN EXCELLENT
MOTTO BY MOSA 



De serie Tide is één van de series van Motto by Mosa waarmee uw
badkamer dat accent geeft waardoor het extra eigen is. De Tide is
een accenttegel van 10 × 20 cm in tien verschillende kleuren en
wordt in visgraad patroon aangebracht. Het mooie van deze tegel
is dat het bij veel stijlen toepasbaar is, maar ook dat het een
badkamer direct een compleet andere look kan geven. Een
douchewand met deze tegel is een eyecather in uw badkamer. De
accenttegel kan worden aangebracht op de wand achter het toilet
op begane grond, de gehele wand achter de wastafel en de wand
achter kraan in de douchehoek. De accenttegel wordt alleen in
visgraatpatroon aangebracht en is alleen mogelijk in combinatie
met het Excellent tegelpakket.

Tide

Dark beige

Brown Blue Beige

White

Pink Grey

Green

Dark grey

Dark Green

MOTTO BY MOSA TIDE
OPTIE EXCELLENT | VISGRAAT
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Disclaimer: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van
de visualisaties. Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Het Huis van Maas en Waal

Schiedamsedijk 24

3130 AD Vlaardingen

T +31 10 248 2828

Het Huis van Maas en Waal is het inspiratiecentrum waar kopers

worden uitgenodigd om koperskeuzes te maken.

tel:+31102482828

