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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 showroom in Venlo 
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. Showroom Venlo 
nodigt u dan ook graag uit om op korte 
termijn een afspraak te maken.

Onze showroom is geopend op;
dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur - 17.00 uur
zaterdag 9.30 uur - 17.00 uur

Tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,
Verkoopteam Plieger Venlo

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 O.novo combi-pack m. 
wandcloset diepspoel
m. soft close zitt ing | wit | 5660H101 | 
artikel 0124208

Geberit Duofi x WC-element m. 
Sigma reservoir 12cm (UP320) m. 
geluidsisolatieset
H112cm | z. bedieningsplaat | 111308005 | 
artikel 0700090

Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 
Sigma 01 DF frontbediend
24.6x16.4cm | t.b.v. Sigma 
inbouwreservoir 8 en 12cm | alpien wit | 
115770115 | artikel 0700518

Toiletruimte
Toiletcombinatie



Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets (plug)bekersifon universeel m. 
muurbuis
5/4”x32mm | m. rozet | chroom | 366681 | 
artikel 0500577

Villeroy & Boch O.novo wastafel
60x46cm | m. overloop m. kraangat | wit | 
4A416001 | artikel 1078005

Hansgrohe Logis toiletkraan z. waste
chroom | 71120000 | artikel 0605653

Schell hoekstopkraan m. comfort greep
10x15mm | debietklasse A | chroom | 
050400699 | artikel 0440257

Toiletruimte 
Fonteincombinatie



Villeroy & Boch O.novo combi-pack m. 
wandcloset diepspoel
m. soft close zitt ing | wit | 5660H101 | 
artikel 0124208

Geberit Duofi x WC-element m. 
Sigma reservoir 12cm (UP320) m. 
geluidsisolatieset
H112cm | z. bedieningsplaat | 111308005 | 
artikel 0700090

Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 
Sigma 01 DF frontbediend
24.6x16.4cm | t.b.v. Sigma 
inbouwreservoir 8 en 12cm | alpien wit | 
115770115 | artikel 0700518

Badkamer 
Toiletcombinatie



Villeroy & Boch O.novo wastafel
55x46cm | m. overloop m. kraangat | wit | 
4A415501 | artikel 1078008

Hansgrohe Logis 1-gats wastafelkraan 
100 m. waste
chroom | 71100000 | artikel 0605647

Plieger spiegel met bevestiging
60x80cm | artikel 1187005

Viega Afvoeren voor wastafels en 
bidets bekersifon m. muurbuis
5/4”x32mm | m. rozet | chroom | 100674 | 
artikel 0500038

Schell hoekstopkraan m. comfort greep
10x15mm | debietklasse A | chroom | 
050400699 | artikel 0440257

Badkamer 
Wastafelcombinatie



Hansgrohe Croma 100 Vario Unica’C 
glijstangset m. handdouche Croma 100 
Vario
65cm | m. doucheslang 160cm en 
zeepschaal Casett a | chroom | 27772000 
| artikel 0450650

Hansgrohe Ecostat Comfort 
douchekraan thermostatisch z. omstel 
m. koppelingen
HOH=15cm | chroom | 13116000 | artikel 
0605508

Van den Berg Premium line douchegoot
70cm | met gesloten design | RVS | artikel 
623703

Badkamer
Douchecombinatie



Zehnder Aura-EPBZ elektrische 
designradiator
1226x500mm | 750W | Wit | 
PBEZ12050MQ9016 | artikel 7612840

Badkamer
Radiatorcombinatie



Hansgrohe Logis badkraan m. omstel 
m. koppelingen
HOH=15cm | chroom | 71400000 | artikel 
0605671

Hansgrohe Croma 100 Vario 
Porter’S badset m. Croma 100 Vario 
handdouche m. wandhouder
m. Isifl ex doucheslang 125cm | chroom | 
27592000 | artikel 0450643

Villeroy & Boch O.novo kunststof 
duobad acryl rechthoekig
180x80x50cm | z. poten | wit | 
UBA180CAS2V01 | artikel 0930606

Viega Afvoeren voor baden en 
douchebakken Multiplex badafvoer- en 
overloopcombinatie M5 m. waste v. 
speciaal bad
40x725mm | verlengd | chroom | 364182 
| artikel 0510572

Badkamer 
Badcombinatie OPTIE





Plieger Venlo
Laurens Janszoon Costerstraat 35
5916 PR  Venlo

Toonzaal
Telefoon: 077 320 2112
showroom.leiden@plieger.nl
showroom.venlo@plieger.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.00 uur

23-12-2021


