
€799,-

LUXE TOILETSET WHITE / BLACK

Setprijs van € 1.098 voor

Wit of matzwart designtoilet met innovatieve randloze spoeltechniek en 

luxe softclosezitting. Door de glanzende binnenzijde wordt schoonmaken 

een eitje. Geheel compleet met een strakke witte of zwarte bedieningsplaat 

en inbouwframe van Wisa. 

€499,-
Setprijs van € 698 voor

INCLUSIEF 

BEDIENINGSPL
AAT

TOILETSETS

Luxe
BOUWCENTER



€8.995,-
25 m2 tegels en getoond sanitair. 

INCLUSIEF

Klassiek

Lorem ipsum

€199,-
€225,-

€349,-

Serie Senz

SENSUM KRANEN

BADKAMER

www.bouwcenter.nl/sensum-badkamers



VLOERTEGEL OPIFICIO
in 5 kleuren 60 x 60 cm

STIJL

INCLUSIEF
25 m2 tegels en getoond sanitair. 

Lorem ipsum

BADKAMER

Industrieel

BADMEUBEL MADE NL

€11.995,-

WANDTEGEL SHOWALL

Het badmeubel ‘Made NL’ is 

verkrijgbaar in diverse afmetingen 

en kleuren. Mix & match in de 

showroom jouw bijpassende 

waskom en kraan.

NIEUW! KERAMISCH BEHANG

www.bouwcenter.nl/sensum-badkamers

€1.199,-
vanaf

Opificio €37,95
vanaf

per m2

€295,-
vanaf

per m2

Ovaal

Rechthoek

Rond

Kies je waskom!



INCLUSIEF
25 m2 tegels en getoond sanitair. 

Lorem ipsum

1
2

3

BADKAMER

Wandcloset Resort heeft een verdekt 

ophangsysteem voor vlakke montage en 

daardoor extra schoonmaak gemak. 

Wastafelkraan Senz heeft een 
energiebesparende functie om onnodig 

warmwater gebruik te voorkomen. 

UW SENSUM BADKAMER IN PERFECTE HARMONIE

De tijd dat chroom en roestvrij staal de enige optie in de badkamer waren, 

is voorbij. Er zijn nieuwe, veredelde oppervlakteafwerkingen voor kranen en 

accessoires beschikbaar. Op deze manier wordt er samen met andere  

producten een hoogwaardige badkameromgeving met karakter gecreëerd. 

Deze look kan nu consequent worden doorgevoerd in douchegootprofielen  

met actuele oppervlakteveredelingen in rvs, Gold Optic/goud, Red Gold/koper 

en Black Chrome.

€399,-
Prijs vanaf

STIJL
1

2

3

www.bouwcenter.nl/sensum-badkamers

Moderne badkamer

€4.995,-

Handdoekradiator Base antraciet. In meerdere kleuren en afmetingen leverbaar.



De aanbiedingen uit deze folder zijn geldig tot 30 juni 2021. * De prijzen van de badkamers zijn inclusief 25 m2 tegels (indicatief afhankelijk van invulling en afmeting) en exclusief accessoires,  
showroomaankleding en montagewerk. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.    

Mix
AND MATCH

Mix and match nu jouw eigen inloopdouche. Bepaal de 

afmeting van de glasplaat en kies je eigen profielkleur. 

Glasbreedtematen: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 en 

140 cm. Het glas heeft een speciale behandeling 

gehad waarop kalk zich lastig kan hechten. Keuze uit 

onderstaande profielkleuren.

€275,-
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INLOOPDOUCHE

VOOR ELKE VERKOCHTE SENSUM-BADKAMER
PLANTEN WIJ 18 BOMEN*

*In samenwerking met Graine de Vie planten wij per verkochte Sensum-badkamer 18 bomen op Madagaskar. 
Meer weten? Bekijk de website: grainedevie.org

Vanaf

Kijk op onze website voor onze actuele openingstijden.
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