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VOOR U GESELECTEERD



Wandtegels

Basis
Tegelpakket

Loft

Procasa - wit glans
25 x 33 cm 

Procasa - wit mat
25 x 33 cm 

De Loft tegelserie bestaat uit solide antislip vloertegels die 
makkelijk te onderhouden en schoon te maken zijn. 
De Loft vloertegels hebben een natuurlijke steenlook.

Loft - antraciet 
33 x 33 cm

Loft - grijs
33 x 33 cm 

Vloertegels

Basis
Tegelpakket

Loft - beige
33 x 33 cm 

Loft - basalt
33 x 33 cm 

Vloertegels

Technische specificaties
33 x 33 cm
Gerectificeerd (RTT)
Stroefheid: R10A
Voegkleur: grijs

33 x 33

In de badkamer worden de wandtegels verwerkt tot het plafond,  
in het toilet tot ca. 140 cm hoogte.

Kruisverband
VIERKANTE OF 
RECHTHOEKIGE TEGELS

Bij dit legpatroon worden 
de tegels recht onder elkaar 
geplaatst en kruisen de  
voegen elkaar.

Naast de vorm en grootte 
van de tegels bepaalt ook het 
legverband welk karakter je de 
ruimte geeft. 

Zo maak je een ruimte optisch 
hoger door de tegels in een 
verticaal verband te leggen.

Wandtegels

Technische specificaties
25 x 33 cm
Uitvoering: mat en glanzend
Voegkleur: zilvergrijs25 x 33

2 Procasa | 2021 3Be inspired.



Wastafelcombinatie

Douchecombinatie

Toiletcombinatie

Basis
Sanitairpakket

Douchethermostaat en 
glijstang
Grohe

Wandcloset
Villeroy & Boch Architectura

Wastafel
Villeroy & Boch Architectura

Wastafelkraan
Grohe

Spiegel
60 x 40 cm

Planchet
Villeroy & Boch O.Novo wit
60 cm

Bedieningspaneel
Wisa Argos 

Draingoot
Easydrain

Basis 
Sanitairpakket
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Toiletcombinatie

Basis
Sanitairpakket

Wandcloset diepspoel
Villeroy & Boch Architectura

Fontein
Villeroy & Boch Architectura

Fonteinkraan
Grohe

Bedieningspaneel
Wisa Argos

De woningen beschikken over een separaat toilet

Het grootste gemak 
voor het kleinste kamertje

Met hetzelfde gemak laat u uw toilet omtoveren tot een 
schitterende ruimte. Indien gewenst in exact dezelfde stijl  
als uw badkamer. Hoe mooi is dat!

Te beginnen met wand- en vloertegels, waarmee u de 
gewenste uitstraling bepaalt. Wandtegels in het toilet worden 
betegeld tot ca. 140 cm met hierboven spuitwerk.

In het separate toilet wordt een stijlvolle fontein met Grohe 
kraan toegepast. Kortom: alles compleet geleverd én 
gemonteerd!

Dit betreft een sfeerimpressie en is puur ter inspiratie bedoeld.
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Loft - basalt

Loft - antraciet

Loft - grijs

Voor iedere woonstijl 
een passende tegel

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Desondanks kan het getoonde beeldmatertiaal in deze brochure afwijken 

van de werkelijkheid en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

BMN I NIEUWEGEIN

T. 030 608 7111

Adres: 
Ampèrebaan 1
3439 MH Nieuwegein

Be inspired.

Bij Procasa weten we wat een mooie tegel kan doen met je interieur.  
Met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een grote selectie aan tegels 
hebben we voor iedere woonstijl een passende oplossing. 

Hier verkrijgbaar


