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Creëer zelf uw favoriete
badkamer en toilet
Een nieuwe woning van Koenen Bouw die aan al uw woonwensen voldoet. Dat vraagt natuurlijk

ook om een mooie, eigentijdse badkamer én toiletruimte met alle comfort. Samen met 

GévierDales heeft Koenen Bouw een selectie gemaakt van het sanitair voor uw nieuwe woning 

met diverse opties.

Wat kiest u? 

In deze brochure vindt u een overzicht van het sanitair waaruit u een keuze kunt maken. Stuk 

voor stuk fraaie kwaliteitsproducten van A-merk fabrikanten uit het assortiment van GévierDales.  

Mooi én duurzaam dus.

Wooncomfort

Wij weten het als geen ander: de keuze van uw sanitair is belangrijk voor uw wooncomfort. Het 

uitkiezen van de producten voor uw badkamer en toilet is dan ook een serieuze zaak. Daarom 

maken wij graag tijd voor u vrij. Professionele mensen luisteren naar uw wensen en geven 

vakkundig advies.

Eindeloze mogelijkheden

Heeft u liever een ander badkamerdesign of net een ander bad, toilet of kraan? Geen probleem, ook 

dat is allemaal mogelijk. In de showrooms van GévierDales vindt u nog veel meer mogelijkheden 

op het gebied van badkamers en toiletruimten. Van eigentijdse badkameropstellingen en elegante 

baden tot designkranen, wastafels en nog veel meer. In verschillende stijlen en prijsklassen. Zo 

kunt u zelf de badkamer van uw dromen samenstellen. We helpen u graag!

Maak een afspraak met uw verkoopadviseur van Koenen Bouw voor het 

samenstellen van uw badkamer en toiletruimte!

www.gevierdales.nl 

Bunnik
Rumpsterweg 8b
3981 AK  Bunnik

Drachten
De Bolder 79
9206 AP  Drachten

Over Koenen Bouw

Ons bouwbedrijf realiseert uiteenlopende projecten 

op het gebied van wonen, werken, winkelen en 

recreëren. Dit doen we voor onder meer gemeenten 

en corporaties. Koenen Bouw is een van de 120 

zelfstandige werkmaatschappijen van VolkerWessels. 

We maken dus deel uit van een sterk netwerk, dat 

uitgebreide expertise in alle bouwdisciplines bundelt. 

Voor ons is bouwen het realiseren van een droom. 

En dat doen we graag samen met de toekomstige 

gebruikers!

Over GévierDales

GévierDales is een groothandel op het gebied van 

sanitair en watertechniek. Zij leveren producten 

aan de professionele installateur in Nederland. U 

bent van harte welkom in één van de showrooms 

van GévierDales om het complete assortiment van 

A-merk fabrikanten te bekijken. Hier wordt u voorzien 

van deskundig advies voor uw nieuwe badkamer en 

toiletruimte. Maak daarvoor een afspraak met uw 

verkoopadviseur van Koenen Bouw. 

Een spetterend aanbod  
voor uw woning

www.gevierdales.nlwww.gevierdales.nl
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Ideal Standard fontein 
360x250mm  
wit

Hansgrohe fonteinkraan
chroom

Viega plugbekersifon
pvc

Fonteincombinatie standaard

Hansgrohe doucheset
chroom

Silkline spiegel
600x570mm

Dyka vloerput 150x150mm
met rvs rooster

Hansgrohe
wastafelmengkraan
(zonder waste) chroom 

Viega plugbekersifon
pvc

Decorradiator
wit

Easy Drain 
douchegoot
700x98mm

Easy Drain rooster 
voor douchegoot
RVS

Douchecombinatie standaard

Decorradiator elektrisch, indien noodzakelijk

Douchegoot optie

Novellini inloopdouche 
880-895x1950mm 
matchroom

Vrijstaande douchewand optie

Meubelcombinatie optie

Premio meubelset
610x565x440mm wit
inclusief wastafel, spiegel, 
LED verlichting en kraan

Premio kolomkast
300x1500x235mm
wit

Hansgrohe 
badset met doucheslang
1250mm chroom

Premio
ligbad 1700x750mm
wit

Viega
badoverloopcombinatie
chroom

Hansgrohe 
badthermostaat
chroom

Badcombinatie optie

Ideal Standard  
wandcloset diepspoel

Wisa  
inbouwreservoir

Wisa  
bedieningspaneel  
wit

 Closetcombinatie standaard

Ideal Standard  
closetzitting met deksel  
wit

Ideal Standard  
wastafel 60cm  
wit

Wastafelcombinatie standaard
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