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Tegelwerk
Comfort, Luxe en Excellent 

Het Excellent pakket bestaat uit tegelwerk waarbij gekozen 

is voor een witte wandtegel. Voor vloertegels kan gekozen 

worden uit diverse moderne kleuren. 

-  Vloertegels met afmeting 60 x 60 cm,  

keuze uit 6 moderne kleuren.

-  Toilet: strokenlijst op de gehele achterwand,  

in kleur van de vloertegel.

-  Badkamer: strokenlijst op achterwand douchehoek. 

  •  Indien gekozen voor extra toilet: tevens strokenlijst  

op reservoir.

  •  Indien gekozen voor bad in plaats van een douchehoek:  

strokenlijst achterwand douchehoek vervalt,  

voorzijde (en eventuele zijkant) bad wordt in  

strokenversie betegeld.

-  Wandtegels met afmeting 30 x 60 cm, liggend verwerkt, 

keuze uit wit glanzend of mat.

- Toilet en badkamer zijn betegeld tot plafondhoogte.

Excellent
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Mat wit Hoogglans wit

Mat wit Hoogglans wit

Toilet

Vloertegels   
- 60 x 60 cm.
-  Leverbaar in 6 kleuren: antraciet, basalt, hell grau, beige,  

braun, schlamm.

Strokenwand 
- Op reservoir én wand achter toilet. 
- 60 x 5/60 x 10/60 x 15 cm.
- In zelfde kleur als vloertegel.

Wandtegels  
- 30 x 60 cm.
-  Leverbaar in 2 kleuren: mat wit, hoogglans wit.  

(Betegeld tot plafondhoogte.)

Badkamer

Vloertegels 
- 60 x 60 cm.
-  Leverbaar in 6 kleuren: antraciet, basalt, hell grau, beige,  

braun, schlamm.

Strokenwand 
- Op achterwand douchehoek. 
- 60 x 5/60 x 10/60 x 15 cm.
- In zelfde kleur als vloertegel.
- Indien gekozen voor extra toilet: tevens strokenlijst op reservoir.
-  Indien gekozen voor bad in plaats van een douchehoek: 

strokenlijst achterwand douchehoek vervalt, voorzijde (en 
eventuele zijkant) bad wordt in strokenversie betegeld.

Wandtegels  
- 30 x 60 cm.
-  Leverbaar in 2 kleuren: mat wit, hoogglans wit.  

(Betegeld tot plafondhoogte.)
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Toilet

Betegeld tot 1.50 meter • - -
Betegeld tot plafondhoogte - • •
Vloertegels

Vloertegels 30 x 30 cm • - - Verkrijgbaar in de kleuren: antraciet, basalt, hell grau, 
beige, braun, schlamm.

Vloertegels 45 x 45 cm - • - Verkrijgbaar in 3 kleuren: antraciet, basalt, hell grau.

Vloertegels 60 x 60 cm - - • Verkrijgbaar in de kleuren: antraciet, basalt, hell grau, 
beige, braun, schlamm.

Wandtegels

Wandtegels 25 x 33 cm • - - Verkrijgbaar in: wit glanzend, wit mat.

Wandtegels 25 x 44 cm - • - Verkrijgbaar in: wit glanzend, wit mat.

Wandtegels 30 x 60 cm - - • Verkrijgbaar in: wit glanzend, wit mat.

Achterwand toiletreservoir 45 x 45 cm - • - Dezelfde vloertegel op wand.

Tegelstroken 60 x 5/10/15 cm - - •

Badkamer

Niet betegeld tot plafondhoogte • - - Conform technische omschrijving.

Betegeld tot plafondhoogte - • •
Vloertegels

Vloertegels 30 x 30 cm • - - Verkrijgbaar in de kleuren: antraciet, basalt, hell grau, 
beige, braun, schlamm.

Vloertegels 45 x 45 cm - • - Verkrijgbaar in 3 kleuren: antraciet, basalt, hell grau.

Vloertegels 60 x 60 cm - - • Verkrijgbaar in de kleuren: antraciet, basalt, hell grau, 
beige, braun, schlamm.

Vloertegels douchehoek in 
combinatie met doucheputje

15 x 15 cm • • •
Wandtegels

Wandtegels 25 x 33 cm • - - Verkrijgbaar in: wit glanzend, wit mat.

Wandtegels 25 x 44 cm - • - Verkrijgbaar in: wit glanzend, wit mat.

Wandtegels 30 x 60 cm - - • Verkrijgbaar in: wit glanzend, wit mat.

Achterwand wastafel en, indien 
aanwezig, toiletreservoir

45 x 45 cm - • - Dezelfde vloertegel op wand.

Strokenlijst 60 x 5/10/15 cm - - •
Vloer- en wandtegels worden niet strokend aangebracht.

• Standaard inbegrepen

-  Niet van toepassing



Het tegelwerk is afkomstig uit de Essentials Line van Procasa. 

Procasa staat voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor 

vloer- en wandtegels. Met deze tegels wordt uw huis een 

echt “thuis”.

Een moderne collectie 

Het Wooniversum biedt een mooie collectie met prachtige 

kleuren die zich heel goed voegen in iedere stijl. Alle vloer- en 

wandtegels hebben een heel eigen uitstraling met praktische 

eigenschappen zoals u mag verwachten in badkamer en toilet. 

Tegelwerk Wooniversum
Het Comfort pakket bestaat uit tegelwerk waarbij gekozen  

is voor een witte wandtegel. Voor vloertegels kan  

gekozen worden uit diverse moderne kleuren. 

-  Vloertegels met afmeting 30 x 30 cm,  

keuze uit 6 moderne kleuren.

-  In verband met goede afwatering naar de doucheput, 

hebben tegels in de douchehoek formaat 15 x 15 cm.

 

 

-  Wandtegels met afmeting 25 x 33 cm, liggend verwerkt, 

keuze uit wit glanzend of mat.

- Toilet is betegeld tot hoogte 1.50 m.

- Badkamer is niet tot aan plafond betegeld.

Het Luxe pakket bestaat uit tegelwerk waarbij gekozen 

kan worden uit een drietal moderne kleuren vloertegels. 

De wandtegels zijn wit. 

-  Vloertegels met afmeting 45 x 45 cm,  

keuze uit 3 moderne kleuren.

-  Toilet: vloertegel loopt door op de achterwand  

van het reservoir.

 

 

-  Badkamer: vloertegel loopt door op de wand achter de 

wastafel (indien gekozen voor extra toilet: vloertegel  

loopt tevens door op reservoir).

-  Wandtegels met afmeting 25 x 44 cm, liggend verwerkt, 

keuze uit wit glanzend of mat.

- Toilet en badkamer zijn betegeld tot plafondhoogte.

Comfort Luxe

Toilet

Vloertegels   
- 30 x 30 cm.
-  Leverbaar in 6 kleuren: antraciet, basalt, hell grau, beige,  
braun, schlamm.

Wandtegels  
- 25 x 33 cm.
-  Leverbaar in 2 kleuren: mat wit, hoogglans wit.  
(Betegeld tot 1.50 meter hoogte.)
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Badkamer

Vloertegels
- Vloertegels 30 x 30 cm.
- Vloertegels douchehoek 15x15 cm.
-  Leverbaar in 6 kleuren: antraciet, basalt, hell grau, beige,  
braun, schlamm.

Wandtegels 
- 25 x 33 cm.
-  Leverbaar in 2 kleuren: mat wit, hoogglans wit. 
(Niet tot aan plafond betegeld.)

Toilet

Vloertegels   
- 45 x 45 cm.
-  Leverbaar in 3 kleuren: antraciet, basalt, hell grau.
-  Vloertegel loopt door op reservoir achter toilet.

Wandtegels  
- 25 x 44 cm.
-  Leverbaar in 2 kleuren: mat wit, hoogglans wit.  
(Betegeld tot plafondhoogte.)

Badkamer

Vloertegels
- Vloertegels 45 x 45 cm.
-  Leverbaar in 3 kleuren: antraciet, basalt, hell grau. 
-  Vloertegel loopt door op muur achter wastafel.
-  Indien gekozen voor een extra toilet: vloertegel loopt ook  
door op reservoir achter toilet.

Wandtegels 
- 25 x 44 cm.
-  Leverbaar in 2 kleuren: mat wit, hoogglans wit. 
(Betegeld tot plafondhoogte.)


