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Om de badkamer van uw nieuwe woning 
zoveel mogelijk te laten aansluiten op 
uw persoonlijke wensen, heeft Plieger in 
samenwerking met uw installateur en uw 
bouwkundige aannemer een sanitairconcept 
ontwikkeld.
In deze brochure vindt u een presentatie van 
het standaard sanitair voor uw badkamer en 
toilet. 

Uiteraard kunt u alle producten uit deze 
brochure ook in onze A2 showroom in 
Zaltbommel bekijken.

U bent van harte welkom in onze showroom 
waar wij u volledig kunnen adviseren over 

uw persoonlijke wensen van uw badkamer 
en toilet. Wij raden u wel aan om voor het 
maken of bespreken van een offerte eerst 
een afspraak te maken. A2 showroom 
Zaltbommel nodigt u dan ook graag uit om 
op korte termijn een afspraak te maken.

Onze showroom is geopend op;
maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.00 uur
donderdagavond 18.00 uur - 21.00 uur
zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,
Verkoopteam Plieger Zaltbommel

Bezoek een van onze showrooms
De badkamer is meer en meer een plek waar u zich terug kunt trekken om te 
ontspannen, omringd door alle comfort. Als groothandel gespecialiseerd in sanitair  
en tegels kan Plieger hierin veel voor u betekenen. 



Villeroy & Boch Subway 2.0 combi-pack 
m. wandcloset diepspoel DirectFlush 
incl. slimseat closetzitt ing
m. soft close en quick release | wit | 
5614R201 | artikel 1025184

Wisa XS Bedieningspaneel toilet mech. 
bedieningsplaat Argos DF
16x16cm | kunststof | matchroom | 
8050414631 | artikel 0704411

Wisa XS Voorwandsysteem / 
inbouwelement WC-element 
frontbediend
H118 t/m 138cm | 3/6 liter max. 7.5 liter | 
8050452701 | artikel 0704408

Toiletruimte
Closetcombinatie Comfort: Type: 2cT, 2cH4g, 2cH5g, 2dT, 2dH5g
Closetcombinatie Luxe: Type 3, 5, 10



Hansgrohe Universeel Flowstar S 
Premium designbekersifon
5/4” | m. muurbuis m. rozet | chroom | 
52105000 | artikel 0452098

Villeroy & Boch Architectura fontein m. 
kraangat rechts m. overloop
36x26cm | incl. bevestigingset | wit | 
43733601 | artikel 0109119

Grohe Eurostyle Cosmopolitan 
toiletkraan
1/2” | chroom | 23039002 | 
artikel 0437762

Raminex afvoerplug universeel voor 
wastafel chroom
1 1.4” | m. Up&Down sluiting Ø64 | 
UD42551 | artikel 0601064

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet 
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend 
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom | 
049170695 | artikel 0440310

Toiletruimte 
Fonteincombinatie Comfort: Type 2cT, 2cH4g, 2cH5g, 2dT, 2dH5g

Fonteincombinatie Luxe: Type 3, 5, 10



Grohe Eurosmart 1-gats wastafelkraan 
medium m. gladde body
m. 28mm ES cartouche (koude start) | 
chroom | 2339510E | artikel 0436333

Villeroy & Boch Architectura wastafel
60x47cm | m. kraangat m. overloop 
cermic+ | wit | 418860R1 | artikel 
1025255

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet 
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend 
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom | 
049170695 | artikel 0440310

Hansgrohe Universeel Flowstar S 
Premium designbekersifon
5/4” | m. muurbuis m. rozet | chroom | 
52105000 | artikel 0452098

Raminex afvoerplug universeel voor 
wastafel chroom
1 1.4” | m. Up&Down sluiting Ø64 | 
UD42551 | artikel 0601064

Plieger spiegel rechthoekig m. 
facetrand
40x60cm | m. bevestigingsset | 
PL0801445 | artikel 0801445

Badkamer
Wastafelcombinatie Comfort: Type 2cT, 2cH4g, 2cH5g, 2dT, 2dH5g
Wastafelcombinatie Luxe: Type 3, 5, 10



Grohe Grohtherm-1000 New 
comfortset m. douchekraan 
thermostatisch m. koppelingen
HOH=15cm | m. New Tempesta 
glijstangcombinatie 60cm | chroom/wit | 
34151004 | artikel 0488092

Hansgrohe Universeel Flexaplus 
afbouwdeel v. badafvoer- en 
overloopcombinatie
chroom | 58185000 | artikel 0510428

Grohe Eurosmart badkraan m. omstel 
m. koppelingen m. douchegarnituur
HOH=15cm | chroom/wit | 3330220A | 
artikel 0488089

Villeroy & Boch Subway kunststof bad 
acryl rechthoekig
180x80cm | z. poten | wit | 
UBA180SUB2V01 | artikel 0123229

Dyka RVS rooster los t.b.v. douchesifon
15x15cm | RVS | 20036535 | 
artikel 2300001

Badcombinatie alleen bij Luxe

Badkamer
Douchecombinatie Comfort: Type 2cT, 2cH4g, 2cH5g, 2dT, 2dH5g

Douche- en bad combinatie Luxe: Type 3, 5, 10



Villeroy & Boch Subway 2.0 combi-pack 
m. wandcloset diepspoel DirectFlush 
incl. slimseat closetzitt ing
m. soft close en quick release | wit | 
5614R201 | artikel 1025184

Wisa XS Bedieningspaneel toilet mech. 
bedieningsplaat Argos DF
16x16cm | kunststof | matchroom | 
8050414631 | artikel 0704411

Wisa XS WC-element frontbediend m. 
Argos DF bedieningspaneel
H118 t/m 138cm | 3/6 liter max. 7.5 liter 
incl. isolatieset | wit | 8050452712 | 
artikel 0704406

Toiletruimte
Closetcombinatie Luxe+: Type 7



Hansgrohe Universeel Flowstar S 
Premium designbekersifon
5/4” | m. muurbuis m. rozet | chroom | 
52105000 | artikel 0452098

Villeroy & Boch Subway 2.0 fontein
37x30.5cm | m. kraangat m. overloop | 
wit | 73173701 | artikel 1024211

Grohe Concett o toiletkraan
1/2” | EcoJoy | chroom | 32207001 | 
artikel 0442170

Raminex afvoerplug universeel voor 
wastafel chroom
1 1.4” | m. Up&Down sluiting Ø64 | 
UD42551 | artikel 0601064

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet 
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend 
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom | 
049170695 | artikel 0440310

Toiletruimte 
Fonteincombinatie Luxe+: Type 7



Grohe Concett o 1-gats wastafelkraan 
m. gladde body
m. 28mm ES cartouche | chroom | 
2338510E | artikel 0436339

Villeroy & Boch Memento wastafel voor 
handdoekhouders
120x47cm | m. overloop m. 2 kraangaten 
ceramic+ | wit | 5133C4R1 | artikel 
1020084

Schell Comfort hoekstopkraan m. rozet 
m. comfort greep
1/2”x10mm | m. zelfdichtend 
schroefdraad-kiwa NF keuring | chroom | 
049170695 | artikel 0440310

Hansgrohe Universeel Flowstar S 
Premium designbekersifon
5/4” | m. muurbuis m. rozet | chroom | 
52105000 | artikel 0452098

Raminex afvoerplug universeel voor 
wastafel chroom
1 1.4” | m. Up&Down sluiting Ø64 | 
UD42551 | artikel 0601064

Plieger spiegel rechthoekig 5mm
120x60cm | 0800117 | artikel 0800117

Badkamer
Wastafelcombinatie Luxe+: Type 7



Easy Drain Multi inbouwdeel zonder 
rooster, waterslot 30/35/50mm
9.8x80cm | inb. diepte vanaf 79mm m. 
zijuitloop | EDMI800 | artikel 2301375

Grohe Tempesta Cosmopolitan 
douchesysteem m. douchekraan 
thermostatisch m. aquadimmer m. 
Euphoria Cosmo
hoofddouche 160mm Rain m. New Temp. 
Cosmo II handd | chroom | 27922000 | 
artikel 0442241

Novellini Young 2.0 1B draaideur voor 
nis
87/91x200cm | matchroom helder | 
Y21B871B | artikel 0336230

Novellini Young 2.0 F1 zijwand
89/91x200cm | matchroom/helder | 
Y2F1B891B | artikel 0335686

Easy Drain Multi rooster enkel fi xt-1 
zonder inbouwdeel
80cm | RVS | EDF800 | artikel 2301392

Badkamer
Douchecombinatie Luxe+: Type 7



Grohe New Tempesta Cosmopolitan 
badset m. handdouche m. 3 
straalsoorten 9.5L/min.
m. doucheslang 150cm | chroom/wit | 
27588002 | artikel 0488061

Grohe Grohtherm-800 Cosmopolitan 
badkraan thermostatisch m. omstel m. 
koppelingen
HOH=15cm | chroom | 34766000 | 
artikel 1070007

Villeroy & Boch Squaro Edge kunststof 
bad quaryl rechthoekig
180x80x45cm | incl. poten en 
afvoer-/overloopcombinatie | wit | 
UBQ180SQE2DV01 | artikel 0942247

Badkamer 
Badcombinatie Luxe+: Type 7





Plieger A2 Showroom Zaltbommel
Van Voordenpark 19
5301 KP  Zaltbommel

Showroom
Telefoon: 0418 572 210
showroom.zaltbommel@plieger.nl
www.plieger.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Donderdag koopavond 18.00 - 21.00 uur


