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Welkom bij Duravit
Geachte heer en/of mevrouw,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning!
Met veel trots willen wij u informeren dat Duravit een zeer fraai sanitair assortiment heeft mogen
samenstellen voor uw woning. Duravit is een fabrikant van Duitse herkomst, die vertegenwoordigd is
in meer dan 120 landen en al meer dan 200 jaar keramiek produceert.
In deze brochure hebben wij dit voor u uiteengezet, afhankelijk van het type woning. Met daarbij
opties welke binnen dit assortiment mogelijk zijn.
In de sanitair showroom van het Woonlab in Barendrecht kunt u de opstelling bekijken waarbij u ook
de mogelijkheid heeft andere keuzes te maken dan nu is voorgeschreven.
Mocht u andere keuzes willen maken binnen het uitgebreide Duravit assortiment, dan bent u van
harte welkom in onze showroom in ’s Hertogenbosch.
Voor een bezoek aan het Woonlab als aan Duravit vragen wij u vooraf hierover een afspraak te
maken.

Duravit Upgrade your everyday
Duravit
Voor de herenhuizen is gekozen voor de Me by Starck
serie in combinatie met ons L-Cube meubelprogramma.
Het L-Cube meubel (leverbaar in meer dan 30 kleuren)
kenmerkt zich door een greeploos push-open
ladesysteem. De Me by Starck serie is ontworpen door de
wereldberoemde designer Philippe Starck.
Gecombineerd met de D-Neo kranen en het Duravit
showerSystem zijn ook voor de Penthouses een compleet
en luxe sanitair aanbod samengesteld die past bij uw
woning.

Herenhuizen
Wastafelmeubel 120 cm | Kleur: Black oak

Kleuropties

07 Concrete grey

18 Wit mat

21 Walnut dark

49 Grafiet mat

53 Kastanje donker

79 Noten natuur

30 Natural oak

UV9821
Inrichtingssysteem
(optie)

43 Basalt mat

Spiegel 120 cm verlichting
achterzijde

Wastafelkraan fresh start *

Toilet met verdekte bevestiging

Showerset

Fontein

Fonteinkraan

Lifetime Warranty
Bij de ontwikkeling en productie hecht Duravit veel belang aan uiterste
precisie en duurzaamheid. We zijn zo overtuigd van de kwaliteit van de
producten dat we nu levenslange garantie geven op keramiek.

* FreshStart
Voor het eerst zijn wastafelmengkranen
verkrijgbaar met de functie “FreshStart”. In
eerste instantie stroomt alleen koud water
in de middelste stand. Pas als de gebruiker
de hendel bewust naar links beweegt, wordt
warm water toegevoegd. De energie-intensieve bereiding van warm water beperkt zich
tot situaties waarin het werkelijk nodig is.

Geen spoelrand:
hygiënisch, efficiënt, eenvoudig te reinigen
De open spoelrand zorgt ervoor dat het water op een nieuwe
manier door de pot stroomt, zodat zelfs bij kleine
waterhoeveelheden perfecte en hygiënisch optimale
spoelresultaten zijn gegarandeerd. Dankzij de open en
eenvoudig bereikbare rand kunt u de pot bijzonder eenvoudig
schoon houden, wat de schoonmaaktijden sterk reduceert.

Upgrade your everyday
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