
Laat u inspireren...

14 woningen Goudplevier



Wij zijn specialist in het ontwerpen en bouwen van badkamers. Baderie Harry Kloeze is gevestigd 
aan de Hoofdstraat 109 te Stadskanaal en is al jaren een begrip in Stadskanaal en omstreken. Onze 
showroom van maar liefst 500 m2 laat een diversiteit aan sferen en opstellingen zien. Van een 
klassieke sfeer tot sfeervol of van een moderne sfeer tot design, al deze sferen kunt u bij ons ont-
dekken en bewonderen. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid een badkamer te kiezen die volledig 
aansluit bij uw wensen.

Op het gebied van sanitair kunt u vele soorten opstellingen bezichtigen en producten bewonderen, 
namelijk:

Badkamers     Kranen
Aangepast sanitair    Accessoires
Badmeubels     Designradiatoren
Ligbaden en whirlpools   Wand- en vloertegels
Douchewanden en cabines   Plafonds en verlichting
Douchepanelen en glijstangen  Badtextiel
Toilets en urinoirs    Verzorgingsproducten
Wastafels en fonteinen   Schoonmaak- en onderhoudsproducten

Harry Kloeze Installatietechniek 
 
Hoofdstraat 109 
9501 CR Stadskanaal 
T: 0599 - 618 886 
E: info@kloeze.nl 
 
Openingstijden (bij voorkeur op afspraak)
 
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 9:00 - 18:00 uur
Woensdag: 9:00 - 18:00 uur
Donderdag: 9:00 - 21:00 uur 
Vrijdag: 9:00 - 18:00 uur
Zaterdag: 9:00 - 17:00 uur
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Luxe Badkamer en toilet vanaf €9995,- incl. 21% btw

Wandtegels: 20x25 wit (tot 120cm in douchehoek tot 260cm)  Vloertegels: 30x30 grijs of antraciet 
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Douchecombinatie

» Doucheput
» Grohe Tempesta glijstang 
» Grohe thermosstatische mengkraan

Toiletcombinatie:

» 2x Qua-Vaq vacuüm toilet 
 met bediening

Wastafelcombinatie

» Strakke wastafel Ideal Standard
» Spiegel en kunststof planchet
» Grohe eurosmart wastafel mengkraan
» Kunststof sifon met muurbuis

Fonteincombinatie

» Sphinx E-conni fontein
» Grohe costa toiletkraan

Basis badkamer en toilet vanaf €9995,- incl. 21% btw
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