36 woningen Zuidbroek Apeldoorn
Sanitair en tegels
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36 woningen Parkzicht Apeldoorn
De nieuwe wijk Zuidbroek in apeldoorn wordt verrijkt met 36 ruime parkwoningen. Deze
hebben elk een uniek, modern ontwerp en zijn bovendien zeer ruim. Bovendien liggen deze
woningen misschien wel op het mooiste plekje in de wijk! Met een uitstekende ligging bij
het park kunt u optimaal genieten van de natuur terwijl overige voorzieningen op fiets- en
loopafstand liggen van de woning.

Ultiem woonplezier.
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Niet alleen de omgeving is van groot belang, het woongenot dat u binnen ervaart is tevens erg
belangrijk. Daarom worden de met zorg ontworpen woningen standaard uitgerust met sanitair
en tegelwerk van hoogwaardige kwaliteit. Zo kunt u in- en om uw woning optimaal genieten.
Bent u benieuwd naar de voorzieningen in uw woning en de mogelijkheden? Laat u informeren
en inspireren door deze brochure.
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Grohe Grohtherm 1000
douchethermostaat
Grohe Grohtherm 1000 glijstangset
Douchedrain RVS

1 - Douchecombinatie

1 - Douchecombinatie

2 - Wastafelcombinatie

Grohe Eurosmart Cosmopolitan
eenhendelmengkraan

3 - Toiletcombinatie
Villeroy & Boch wandcloset + zitting
Geberit inbouwreservoir + Sigma
bedieningsplaat wit

2 - Wastafelcombinatie

Villeroy & Boch wastafel

4 - Fonteincombinatie

Het Grohe/Villeroy&Boch
sanitairpakket

4 - Fonteincombinatie

Grohe Costa L fonteinkraan

3 - Toiletcombinatie

Villeroy & Boch fontein

Het sanitair dat voorzien is in uw woning bestaat uit mooie combinaties van kwalitatief hoogwaardige materialen. Zo kunt u
onbezorgd genieten! Wenst u ander sanitair dan standaard voorzien is? Ook dan staan wij uiteraard voor u klaar.

Badkamer & toilet
3
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Uw tegels

Glans wit

Mat wit
Uw sanitaire ruimtes worden voorzien van witte wandtegels in formaat
25x50. U heeft voor de wandj de keuze uit mat of glans wit. Voor de
vloeren kunt u kiezen uit de kleuren “Perla”, “Ceniza”, of “Marengo” in
formaat 45x45. Het toilet wordt tot ca. 1.25m betegeld. De badkamer
wordt tot het plafond betegeld.

Marengo

Ceniza

Perla

Uniek
Standaard is het tegelwerk modern
en van hoge kwaliteit. Toch kan het
natuurlijk zijn dat u andere voorkeuren
heeft, of dat u graag geïnformeerd
wordt over de mogelijkheden.
Bijvoorbeeld omdat u er nog niet over

*Afbeelding dient ter inspiratie, deze tegel is niet standaard voorzien.

uit bent. Hoe dan ook staan wij graag
voor u klaar met gedegen advies. De
koffie staat klaar!

Mooi modern
Uw sanitaire ruimtes worden voorzien van tegels die zorgen voor een moderne uitstraling. De mat- of glans witte
tegel zorgt voor licht en rust in de ruimte. De vloertegel in een grijstint naar keuze steekt mooi af tegen de witte kleur
op de muur en zorgt zo voor een mooi contrast.

Tegels
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Verzekerd van kwaliteit
Ontdek de mogelijkheden bij Filippo.
Filippo heeft showrooms in Amersfoort, Ermelo, Deventer en Nijmegen. De showrooms in
Nijmegen en Deventer tonen Sensum, Legio en Schüller keukens. In de showroom in Amersfoort
treft u Sensum en SieMatic keukens. Uw projectshowroom in Ermelo toont ook Sensum, Legio
en Schüller keukens, maar heeft daarnaast nog Next125 keukens in de toonzaal. De showroom
neemt u mee in de leefomgeving en mogelijkheden. U creëert uw keuken helemaal naar uw
persoonlijke smaak.
Ook in de apparatuur werkt Filippo met gerenommeerde merken waaronder Atag, Siemens en
Miele. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en een duurzaam product waar u jarenlang plezier van
heeft.

De keuken
Waar u samenkomt met gezin en vrienden.
De keuken heeft zich de laatste jaren ontwikkeld en biedt een groeiende bijdrage aan een
gezonde levensstijl. Nieuwe innovaties maken koken gemakkelijk zodat gezond koken mogelijk
blijft. Een heetwaterkraan zorgt voor veel gebruiksgemak bij het bereiden van maaltijden met een
verfijnde smaak en inbouwapparatuur zorgt voor een strakke uitstraling in de keuken, terwijl u
alles binnen handbereik heeft.
Een keuken is echter veel meer dan slechts een ruimte om in te koken. In een keuken wordt
vaak ook gegeten, gedronken en soms aan de eettafel gewerkt. In een keuken wordt geleefd,
gewoond. De keuken is een steeds belangrijker onderdeel van een woning, daarom werken wij
met de beste merken.
De woningen van Parkzicht Apeldoorn zijn niet standaard voorzien van een keuken. Wij leiden
u graag rond in één van onze showrooms om samen te kijken naar de mogelijkheden voor uw
woning. Of u nu houdt van landelijk, modern, klassiek of een combinatie hiervan, wij hebben
voor iedere wens een uitkomst. Graag tot ziens!

De zekerheden van Filippo
•

•

Uw adviseur is volledig op de hoogte van

Keuze van levering voor de keuken voor- of

het gehele project, zowel technisch als

na oplevering afhankelijk van woningtype en

bouwkundig.

bijvoorbeeld vloeren en wandafwerking.

Uw sanitair en tegels worden geleverd met
volledige Woningborg garantie.

•

•

•

Begeleiding door onze eigen professionals en
klantgerichte montage.

Verleggen van de leidingen en aansluitingen
van apparatuur wordt voor u gecoördineerd.
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FILIPPO
K e u k e n s B a d k a m e r s Te g e l s

Tot ziens!

Uw projectshowroom:

Filippo Keukens Badkamers Tegels Ermelo
Lokhorstweg 26
3851 SE Ermelo
0341 - 37 10 40
info@filippo.nl

