
CATALOGUS
Sanitair en badkamermeubilair

OMSCHRIJVING Douchecabines en -wanden, diverse badkamermeubelen, kraanwerk, 
toiletten, etc.

STARTDATUM 8 april 2021 om 10:00

EINDATUM 19 april 2021 vanaf 20:00

BEZICHTIGING  Woensdag  14 April  2021 van 14:00 tot 16:00
BE-2660 Hoboken, Gandhilaan 60

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

AFGIFTE  Maandag   26 April  2021 van 09:00 tot 14:00
BE-2660 Hoboken, Gandhilaan 60

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 19 april 2021 om 06:06

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 1



Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1 douchecabine design inloopdouche zwart  met raster in 
glas afm 900x900x1950  zwart alu frame 6mm 
veiligheidsglas, kan op de vloer of op een douchebak 
gemonteerd worden link of rechts van de muur(geleverd 
zonder douchebak)  winkelwaarde 999€ liggend in een doos
locatie: magazijn

245 €

2 1 douchecabine design inloopdouche zwart  met raster in 
glas afm 900x900x1950  zwart alu frame 6mm 
veiligheidsglas, kan op de vloer of op een douchebak 
gemonteerd worden link of rechts van de muur(geleverd 
zonder douchebak)  winkelwaarde 999€ liggend in een doos
locatie: magazijn

245 €

5 1 douchecabine design inloopdouche zwart met raster kan 
links of rechts van de muur plaatsen afm 900x1200x1950 
zwart alu frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op 
een douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 1450€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

295 €

6 1 douchecabine design inloopdouche zwart met raster kan 
links of rechts van de muur plaatsen afm 900x1200x1950 
zwart alu frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op 
een douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 1450€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

295 €

9 1 douchecabine inloopdouche zwart afm 800x800 zwart alu
frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op een 
douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 599€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

165 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 2



10 1 douchecabine inloopdouche zwart afm 800x800 zwart alu
frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op een 
douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 599€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

165 €

12 1 douchecabine inloopdouche zwart afm 900x900 zwart alu
frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op een 
douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 599€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

175 €

13 1 douchecabine inloopdouche zwart afm 900x900 zwart alu
frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op een 
douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 599€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

175 €

16 1 douchecabine inloopdouche zwart afm 900x1200 zwart 
alu frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op een 
douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 799€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

225 €

17 1 douchecabine inloopdouche zwart afm 900x1200 zwart 
alu frame 6mm veiligheidsglas, kan op de vloer of op een 
douchebak gemonteerd worden (geleverd zonder 
douchebak) winkelwaarde 799€ liggend in een doos  
locatie: magazijn

225 €
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20 douche schuifdeur 1200 balck met 8mm veiligheidsglas 
afm: l 1200mm x h 1950mm

295 €

23 douche schuifdeur 1200 inox met 8mm veiligheidsglas afm:
l 1200mm x h 1950mm

295 €

26 1 douchecabine 90x120cm voorzien van witte hoge 
douchebak 13cm met twee centrale schuifdeuren, 
afmetingen:900x1200x1950mm,  voorzien van helder 6mm
veiligheids glas, chroom aluminium profielen en kunststof 
afsluitstrips, de douchebak is 13 cm hoog inclusief sifon, 
verpakt in twee dozen, locatie: magazijn

195 €

29 1 douchewand raster zwart afm 1000x1950 , 8mm 
veiligheidsglas, zwarte muurprofiel en zwarte 
stabilitatiestang verstelbaar van 800mm tot 1000mm 
ibegerepen,zondr douchebak winkelwaarde 749€  locatie: 
magazijn

195 €

32 1 douchewand raster zwart afm 1200x1950 , 8mm 
veiligheidsglas, zwarte muurprofiel en zwarte 
stabilitatiestang verstelbaar van 800mm tot 1000mm 
ibegerepen,zonder douchebak winkelwaarde 749€  locatie: 
magazijn

215 €
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33 1 douchewand raster zwart afm 1200x1950 , 8mm 
veiligheidsglas, zwarte muurprofiel en zwarte 
stabilitatiestang verstelbaar van 800mm tot 1000mm 
ibegerepen,zonder douchebak winkelwaarde 749€  locatie: 
magazijn

215 €

36 1 douchewand raster zwart afm 1400x1950 , 8mm 
veiligheidsglas, zwarte muurprofiel en zwarte 
stabilitatiestang verstelbaar van 800mm tot 1000mm 
ibegerepen, zonder douchebak winkelwaarde 799€  locatie:
magazijn

225 €

37 1 douchewand raster zwart afm 1400x1950 , 8mm 
veiligheidsglas, zwarte muurprofiel en zwarte 
stabilitatiestang verstelbaar van 800mm tot 1000mm 
ibegerepen, zonder douchebak winkelwaarde 799€  locatie:
magazijn

225 €

40 1 fume grijs douche glaswand compleet met 
stabilisatiestang en muurprofiel b 1000 x h 1950 mm .grijs 
getemperd veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is 
uitschuifbaar van 80cm tot 100cm.foto ter illustratie.

125 €

41 1 fume grijs douche glaswand compleet met 
stabilisatiestang en muurprofiel b 1000 x h 1950 mm .grijs 
getemperd veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is 
uitschuifbaar van 80cm tot 100cm.foto ter illustratie.

125 €

43 1 fume grijs douche glaswand compleet met 
stabilisatiestang en muurprofiel b 1200 x h 1950 mm .grijs 
getemperd veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is 
uitschuifbaar van 80cm tot 100cm.foto ter illustratie.

130 €
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44 1 fume grijs douche glaswand compleet met 
stabilisatiestang en muurprofiel b 1200 x h 1950 mm .grijs 
getemperd veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is 
uitschuifbaar van 80cm tot 100cm.foto ter illustratie.

130 €

48 1 fume grijs douche glaswand compleet met 
stabilisatiestang en muurprofiel b 1400 x h 1950 mm .grijs 
getemperd veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is 
uitschuifbaar van 80cm tot 100cm.foto ter illustratie.

145 €

49 1 fume grijs douche glaswand compleet met 
stabilisatiestang en muurprofiel b 1400 x h 1950 mm .grijs 
getemperd veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is 
uitschuifbaar van 80cm tot 100cm.foto ter illustratie.

145 €

53 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 900 x h 1950 mm .getemperd veiligheidsglas 
8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar van 80cm tot 
100cm. exclusief douchebak en regendouche verpakt in 
een doos. locatie: magazijn.

85 €

56 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1000 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

100 €

59 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1200 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

105 €
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60 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1200 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

105 €

64 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1400 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

120 €

65 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1400 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

120 €

69 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1600 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

150 €

70 1 douche glaswand compleet met stabilisatiestang en 
muurprofiel b 1600 x h 1950 mm .getemperd 
veiligheidsglas 8mm dik.stabilisatiestang is uitschuifbaar 
van 80cm tot 100cm. exclusief douchebak en regendouche
verpakt in een doos. locatie: magazijn.

150 €
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72 1 glazen douchedeur 6mm veiligheidsglas afm 800x1950 
winkelwaarde 350€

130 €

74 1 glazen douchedeur 6mm veiligheidsglas afm 900x1950 
winkelwaarde 370€

140 €

76 1 glazen douchedeur 6mm veiligheidsglas afm 1000x1950 
winkelwaarde 390€

150 €

78 vrijstaande bad ovaal l 1800 x b800 x h 60 zonder kraan 
winkelwaarde 1775€

485 €

81 vrijstaande bad care l 1800 x b 800 x h 60 zonder kraan 
winkelwaarde 1775€

485 €
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84 1 vrijstaande design badkraan in chrome winkelwaarde 
670€

195 €

87 1 vrijstaande design badkraan zwart mat winkelwaarde 
899€

295 €

92 1 design douchebak zwart afm l1200xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 549€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

195 €

93 1 design douchebak zwart afm l1200xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 549€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

195 €

97 1 design douchebak zwart afm l1400xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 599€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

205 €

98 1 design douchebak zwart afm l1400xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 599€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

205 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 9



102 1 design douchebak wit afm l900xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 499€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

160 €

104 1 design douchebak wit afm l1200xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 549€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

185 €

105 1 design douchebak wit afm l1200xb900 h25 met siphon 
opening 90 winkelwaarde 549€ liggend in een dooz locatie: 
magazijn

185 €

108 1 toiletmeubel met spiegel voorgemonteerd : keur zwart: 
afm plus minus h 700mm - b 450mm. meubel met lavabo 
afm plus minus h 450mm - b 460mm - d 250mm, vv 
porseleinen lavabo .  ! vervaardigt uit mdf. liggende in 3 
dozen. locatie: magazijn.

105 €

109 1 toiletmeubel met spiegel voorgemonteerd : keur zwart: 
afm plus minus h 700mm - b 450mm. meubel met lavabo 
afm plus minus h 450mm - b 460mm - d 250mm, vv 
porseleinen lavabo .  ! vervaardigt uit mdf. liggende in 3 
dozen. locatie: magazijn.

105 €
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110 1 toiletmeubel met spiegel voorgemonteerd : keur hout : 
afm plus minus h 700mm - b 450mm. meubel met lavabo 
afm plus minus h 450mm - b 460mm - d 250mm, vv 
porseleinen lavabo .  ! vervaardigt uit mdf. liggende in 3 
dozen. locatie: magazijn.

105 €

112 1 toiletmeubel met spiegel voorgemonteerd : keur wit : 
afm plus minus h 700mm - b 450mm. meubel met lavabo 
afm plus minus h 450mm - b 460mm - d 250mm, vv 
porseleinen lavabo .  ! vervaardigt uit mdf. liggende in 3 
dozen. locatie: magazijn.

105 €

114 1x hero latte bruin badmeubel b 800mm x h 820mm x 
d450mm klassiek design voorgemonteerd en bestaat uit 
hoogwaardig mdf met porseleinen wastafel, onderkast, 
spiegel, met zwarte handvaten en steunvoeten (zonder 
kraan en zonder kolomkast)

390 €

115 1x hero latte bruin badmeubel b 800mm x h 820mm x 
d450mm klassiek design voorgemonteerd en bestaat uit 
hoogwaardig mdf met porseleinen wastafel, onderkast, 
spiegel, met zwarte handvaten en steunvoeten (zonder 
kraan en zonder kolomkast)

390 €
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116 1x hero latte bruin badkamer kolomkast met hoogte 
1450mm en breedte 350mm

250 €

117 1x nevada 120 antique white badkamermeubel 
voorgemonteerd en bestaat uit kwaliteits mdf porceleinen 
opzetwasbak onderkast en een spiegelkast b1200mm x 
h450mm x d520mm (zonder kraan en zonder kolomkast)

495 €

118 1x nevada 120 antique matt antraciet badkamermeubel 
voorgemonteerd en bestaat uit kwaliteits mdf porceleinen 
opzetwasbak onderkast en een spiegelkast b1200mm x 
h450mm x d520mm (zonder kraan en zonder kolomkast)

495 €

119 1x nevada 60 antique matt antraciet badkamermeubel 
voorgemonteerd en bestaat uit kwaliteits mdf porceleinen 
opzetwasbak onderkast en een spiegelkast b600mm x 
h450mm x d520mm (zonder kraan en zonder kolomkast)

345 €

121 1x nevada kolomkast antique matt antrciet met hoogte 
1500mm breedte 350mm

195 €

123 1x york castel 85 grey badmeubel kleur donker grijs 
hoogwaardig mdf meubel, bestaande uit porceleinen 
lavabo, lavabo onderkast en spiegelkast afm: kast hoogte 
545 breedte 850 diepte 455 (zonder kraan en zonder 
kolomkast)

375 €

125 1x york castel 85 bone badmeubel kleur cream grijs 
hoogwaardig mdf meubel, bestaande uit porceleinen 
lavabo, lavabo onderkast en spiegelkast afm: kast hoogte 
545 breedte 850 diepte 455( zonder kraan en zonder 
kolomkast)

375 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 12



128 1x york kolomkast castel grey met hoogte 1500mm 
breedte 350mm

195 €

129 1x york kolomkast castel bone met hoogte 1500mm 
breedte 350mm

195 €

130 1x atlas 1200 pine matt grey met bruin grijs afgewerkt 
kwaliteits mdf b1200mm x h550mm x d525mm porceleinen
opzetlavabo onderkast spiegelkast (zonder kraan en 
kolomkast)

475 €

131 1x atlas 600 pine matt grey met bruin grijs afgewerkt 
kwaliteits mdf b600mm x h550mm x d525mm porceleinen 
opzetlavabo onderkast spiegelkast (zonder kraan en 
kolomkast)

325 €

136 1x atlas 900 pine matt white met bruin wit afgewerkt 
kwaliteits mdf b900mm x h550mm x d525mm porceleinen 
opzetlavabo onderkast spiegelkast (zonder kraan en 
kolomkast)

390 €

137 1x atlas 600 pine matt white met bruin wit afgewerkt 
kwaliteits mdf b600mm x h550mm x d525mm porceleinen 
opzetlavabo onderkast spiegelkast (zonder kraan en 
kolomkast)

325 €

143 1x nile 85 antique white chrome design klassieke 
badmeubel b850mm x h820mm x d450mm porceleinen 
lavabo onderkast en spiegel, meubel is afgewerkt met 
chrome zilveren stukken, (zonder kolomkast en zonder 
kraan)

445 €
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145 1x nile kolomlast antique white chrome design hoogte 
1450mm breedte 350mm diepte 350mm

250 €

146 1 badkamermeubel deco voorgemonteerd wit afm 600b 
460d 500h met spiegel lavabo en onderkast met 2 soft 
close lades vervaardigt uit mdf ,locatie: magazijn 

165 €

147 1 badkamermeubel deco voorgemonteerd wit afm 600b 
460d 500h met spiegel lavabo en onderkast met 2 soft 
close lades vervaardigt uit mdf ,locatie: magazijn 

165 €

151 1 badkamermeubel deco  voorgemonteerd cement kleur 
afm 600b 460d 500h met spiegel lavabo en onderkast met 
2 soft close lades vervaardigt uit mdf ,locatie: magazijn

165 €

153 1 badkamermeubel edr voorgemonteerd avenge 55 cm 
breed met spigelkast en porceleinen lavabo en onderkast  
soft close deuren (zonder kolonkast) vervaardigt uit hoog 
kwaliteits mdf

129 €

155 1 badkamermeubel edr voorgemonteerd wit 55 cm breed 
met spigelkast en porceleinen lavabo en onderkast  soft 
close deuren (zonder kolomkast) vervaardigt uit hoog 
kwaliteits mdf

129 €
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157 1 badkamermeubel voorgemonteerd konak plane 65 cm 
breed met spigelkast en porceleinen lavabo en onderkast 1 
grote soft close lade vervaardigt uit hoog kwaliteits mdf

195 €

159 1 badkamermeubel voorgemonteerd konak plane 80 cm 
breed met spigelkast en porceleinen lavabo en onderkast 1 
grote soft close lade vervaardigt uit hoog kwaliteits mdf

225 €

161 1 badkamermeubel edr voorgemonteerd wit 80 cm breed 
met spigelkast en porceleinen lavabo en onderkast 2 soft 
close deuren (zonder kolomkast) vervaardigt uit hoog 
kwaliteits mdf

185 €

163 1 badkamermeubel edr voorgemonteerd wit 100 cm breed 
met spigelkast en porceleinen lavabo en onderkast 2 soft 
close deuren vervaardigt uit hoog kwaliteits mdf zondr 
kolomkast

205 €
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165 1 badkamermeubel deco voorgemonteerd wit afm 900b 
460d 500h  met spiegel design lavabo en onderkast met 2 
soft close lades  vervaardigt uit mdf, locatie: magazijn

245 €

167 1 badkamermeubel deco voorgemonteerd cement kleur 
afm 900b 460d 500h  met spiegel design lavabo en 
onderkast met 2 soft close lades  vervaardigt uit mdf, 
locatie: magazijn

245 €

169 1 badkamermeubel deco voorgemonteerd wood kleur afm 
900b 460d 500h  met spiegel design lavabo en onderkast 
met 2 soft close lades  vervaardigt uit mdf, locatie: 
magazijn

245 €

170 1 badkamermeubel deco voorgemonteerd zwart afm 900b 
460d 500h met spiegel lavabo en onderkast met 2 soft 
close lades vervaardigt uit mdf ,locatie: magazijn

255 €

172 1 badkamermeubel voorgemonteerd decorain zwart afm 
1200b 460d 500h met spiegel  lavabo en onderkast met 4 
soft close lades vervaardigt uit mdf, locatie: magazijn

355 €
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174 1 badkamermeubel voorgemonteerd decorain wood afm 
1200b 460d 500h met spiegel  lavabo en onderkast met 4 
soft close lades vervaardigt uit mdf, locatie: magazijn

355 €

176 1 badkamermeubel voorgemonteerd decorain wit afm 
1200b 460d 500h met spiegel  lavabo en onderkast met 4 
soft close lades vervaardigt uit mdf, locatie: magazijn

355 €

179 1 kolomkast voorgemonteerd wit decorain kolomkast 
(zonder badmeubel) afm 1500h 400b 300d vervaardidt uit 
mdf, locatie: magazijn

145 €
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182 1 hangbadkamermeubel bru wit voorgemonteerd, voorzien
van spiegelkast, afmetingen circa: 1180 x 150 xh700mm, 
meubel met dubbele porseleinen lavabo en 2 softclose 
laden, 
afmetingen circa: 1200 x 450 xh450mm, kleur: zwart, extra 
info: exclusief mengkranen, 
catalogusprijs 1495euro,  
locatie: magazijn

445 €

183 1 hangbadkamermeubel bru plane voorgemonteerd, 
voorzien van spiegelkast, afmetingen circa: 1180 x 150 
xh700mm, meubel met dubbele porseleinen lavabo en 2 
softclose laden, 
afmetingen circa: 1200 x 450 xh450mm, kleur: zwart, extra 
info: exclusief mengkranen, 
catalogusprijs 1495euro,  
locatie: magazijn

445 €

184 1 regendouche kraan rond zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

140 €

185 1 regendouche kraan rond zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

140 €

186 1 regendouche kraan rond zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

140 €
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189 4x regendouche kraan rond zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

550 €

190 4x regendouche kraan rond zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

550 €

191 1 regendouche kraan kare zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

140 €

192 1 regendouche kraan kare zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

140 €

196 4x regendouche kraan kare zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

550 €
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197 4x regendouche kraan kare zwart design met 
thermostatische kraan, handdouche in zwart met 
winkelprijs waarde 599€ liggend in een doos

550 €

198 1 douchezuil in geborsteld rvs . afm.plm 
l1650xb200mm.hoofddouche met watervalfunctie, hand 
douche, 2  massagejets,meng kraan. inclusief twee beugels
en aansluitslangen. wvp 575 euro.verpakt in een doos. 
locatie: magazijn.

135 €

199 1 douchezuil in geborsteld rvs . afm.plm 
l1650xb200mm.hoofddouche met watervalfunctie, hand 
douche, 2  massagejets,meng kraan. inclusief twee beugels
en aansluitslangen. wvp 575 euro.verpakt in een doos. 
locatie: magazijn.

135 €
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202 1 douchezuil in zwart . afm.plm 
l1650xb200mm.hoofddouche met watervalfunctie, hand 
douche, 2  massagejets,voetspuit en thermostatische 
kraan. inclusief twee beugels en aansluitslangen. wvp 575 
euro.verpakt in een doos. locatie: magazijn.

145 €

203 1 douchezuil in zwart . afm.plm 
l1650xb200mm.hoofddouche met watervalfunctie, hand 
douche, 2  massagejets,voetspuit en thermostatische 
kraan. inclusief twee beugels en aansluitslangen. wvp 575 
euro.verpakt in een doos. locatie: magazijn.

145 €
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208 1 douchezuil in wit . afm.plm l1650xb200mm.hoofddouche 
met watervalfunctie, hand douche, 2  massagejets,meng 
kraan. inclusief twee beugels en aansluitslangen. wvp 575 
euro.verpakt in een doos. locatie: magazijn.

135 €

209 1 douchezuil in wit . afm.plm l1650xb200mm.hoofddouche 
met watervalfunctie, hand douche, 2  massagejets,meng 
kraan. inclusief twee beugels en aansluitslangen. wvp 575 
euro.verpakt in een doos. locatie: magazijn.

135 €

211 staand toilet met reservoir achter uitgang met porceleinen 
reservoir en wc bril bevestigingsmateriaal

50 €

213 staand toilet met reservoir onder uitgang met porceleinen 
reservoir en wc bril bevestigingsmateriaal

50 €
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215 1 ophang alia wc rimless zonder bide functie past op alle 
ophangsystemen met soft close wc bril

48 €

216 1 ophang alia wc rimless zonder bide functie past op alle 
ophangsystemen met soft close wc bril

48 €

217 1 ophang alia wc rimless zonder bide functie past op alle 
ophangsystemen met soft close wc bril

48 €

220 1 geberit up 100 rimless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

175 €

221 1 geberit up 100 rimless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

175 €
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222 1 geberit up 100 rimless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

175 €

223 1 geberit up 100 rimless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

175 €

224 1 geberit up 100 rimless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

175 €

227 2 x geberit up 100 rimmless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

350 €

228 2 x geberit up 100 rimmless toiletset bestaande uit 
inbouwreservoir + geberit delta 21 bedieningsplaat, incl 
hangtoilet rimmless en softclose toiletzitting. locatie: 
magazijn.

350 €

231 1 design backtw staantoilet met sofclose toiletbril 
vervaardigt uit porselein met achter of  vloer aansluiting 
diameter 101, voorzien van geberit spoelmechanisme 4,5l 
en 2,5l, wvp: 335€ verpakt in een doos, locatie: magazijn

145 €
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233 1 design hangtoilet dr vervaardigt uit porselein, kleur wit 
deze zijn rimless. met easyclick softclose toiletzitting  wvp 
395€. locatie: magazijn.

145 €

235 1 design hangtoilet dr vervaardigt uit porselein, kleur 
zwart. met easyclick softclose toiletzitting   wvp 
395€.locatie: magazijn.

150 €

238 1 design hangtoilet ty vervaardigt uit porselein, kleur zwart.
voorzien van bide functie met easyclick softclose 
toiletzitting  wvp 375€.locatie: magazijn.

150 €

240 1  toiletset bestaande uit inbouwreservoir + zwarte 
bedieningsplaat, incl zwarte designtoilet  en softclose 
toiletzitting. locatie: magazijn.

245 €

241 1  toiletset bestaande uit inbouwreservoir + zwarte 
bedieningsplaat, incl zwarte designtoilet  en softclose 
toiletzitting. locatie: magazijn.

245 €

243 1  toiletset bestaande uit inbouwreservoir + witte 
bedieningsplaat, incl hangtoilet en  toiletzitting. locatie: 
magazijn.

135 €
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244 1  toiletset bestaande uit inbouwreservoir + witte 
bedieningsplaat, incl hangtoilet en  toiletzitting. locatie: 
magazijn.

135 €

246 1 opbouw hangsysteem toiletset vervaardigd van gehard 
zwart veiligheidsglas  bestaande uit opbouwreservoir , incl 
design hangtoilet met softclose toiletzitting. wvp 795€ 
locatie: magazijn.

370 €

248 1 opbouw hangsysteem toiletset vervaardigd van gehard 
wit veiligheidsglas  bestaande uit opbouwreservoir , incl 
design hangtoilet met softclose toiletzitting. wvp 795€ 
locatie: magazijn.

370 €

250 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, 
voorzien van mantel kleur: rood,50lm  locatie: magazijn

125 €
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251 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, 
voorzien van mantel kleur: rood,50lm  locatie: magazijn

125 €

252 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, 
voorzien van mantel kleur: rood,50lm  locatie: magazijn

125 €

254 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 16/2, 
voorzien van mantel kleur: rood,50lm  locatie: magazijn

125 €

256 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 20/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 20/2, 
voorzien van mantel kleur: rood 50lm,  locatie: magazijn

165 €
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257 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 20/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 20/2, 
voorzien van mantel kleur: rood 50lm,  locatie: magazijn

165 €

258 100lm ,50 lm geisoleerde alpexbuis 20/2, voorzien van 
mantel kleur: blauw en 50 lm geisoleerde alpexbuis 20/2, 
voorzien van mantel kleur: rood 50lm,  locatie: magazijn

165 €

259 100lm rollen blauw en rood met elks 50m rol, tot 100lm ,50 
lm met mantel alpexbuis 16/2, voorzien van mantel kleur: 
blauw en 50 lm mantel alpexbuis 16/2, voorzien van mantel 
kleur: rood,  locatie: magazijn

85 €

260 100lm rollen blauw en rood met elks 50m rol, tot 100lm ,50 
lm met mantel alpexbuis 16/2, voorzien van mantel kleur: 
blauw en 50 lm mantel alpexbuis 16/2, voorzien van mantel 
kleur: rood,  locatie: magazijn

85 €
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