INSPIRATIE
- GROOTSTE SHOWROOM VAN DE BENELUX
- VAN ONTWERP TOT MONTAGE
- 5500M² VOL INSPIRATIE
-AL 50 JAAR ERVARING
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INSPIRATIE

3D ONTWERP

INSTALLATIE

Met een showroom van
ruim 5500m² hebben
wij voor elke smaak,
budget en uitdaging
een oplossing. Meer
dan 100 keukenopstellingen, tot wel
120 complete
badkameropstellingen,
ruim 1000m² tegels én
luxe sauna's op maat.

Bij Jan van Sundert
werken deskundige
adviseurs. Zij kunnen
met ons 3D
tekenprogramma
direct uw
droomproject laten
zien en bieden
oplossingen waar u
zelf nog niet aan had
gedacht.

Ook voor montage
bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij
werken samen met
professionele
installateurs en zorgen
voor een prettige
communicatie
waardoor u zorgeloos
kunt genieten van uw
nieuwe aankoop.

“

Van ontwerp tot montage. Voor ieders budget, smaak en uitdaging hebben wij een
oplossing.

”

BADKAMERS

WIJ BIEDEN TOTAALOPLOSSINGEN.
WE INSPIREREN, ONTWERPEN ÉN
INSTALLEREN.
Wij begrijpen dat het soms lastig
kan zijn om uw badkamer ideeën in
één geheel en ruimte te zien.
Middels ons 3D tekenprogramma
ziet u direct hoe dit eruit komt te
zien. Wij vinden altijd een
droombadkamer binnen uw
budget, smaak en wensen.

BADKAMERS BIJ JAN VAN SUNDERT
- COMPLETE OPSTELLINGEN
- KLEINE BADKAMERS
- INLOOPDOUCHES
- TOILETOPSTELLINGEN

- MODERN
- LANDELIJK
- KLASSIEK
- DESIGN/TRENDY

VANAF ELK BUDGET
GRATIS 3D ONTWERP
WIJ VERZORGEN OOK MONTAGE
GEEN AANBETALING

COMPLETE
OPSTELLINGEN
Bij Jan van Sundert vind u meer dan 100
verschillende badkameropstellingen.
Deze complete opstellingen geven direct
een goed beeld van de mogelijkheden én
u hoeft niet op zoek naar losse
badkameronderdelen. Uiteraard zijn alle
opstellingen aan te passen naar eigen
wens, smaak en budget.
Kom eens langs bij ons in de showroom
en laat u adviseren door onze badkamer
specialisten!

TIP!
Wanneer u langs komt voor een
adviesgesprek is het handig om alvast wat
maten en foto's van de badkamer mee te
nemen. Op deze manier kunnen onze
adviseurs direct een goede prijsindicatie
geven.

KLEINE BADKAMER
Het lijkt misschien lastig, het inrichten
van een kleine badkamer. Maar onze
badkameradviseurs hebben ervaring met
alle soorten badkameropstellingen. Zo
hebben ze handige tips voor bijvoorbeeld
extra opbergruimte of hoe een badkamer
groter lijkt. Wanneer u bijvoorbeeld heel
graag een bad wilt, kan een oplossing zijn
om in bad te douchen.

TIP!
Door middel van nissen in de wand
creëren we opbergruimte zonder dat dit
ten koste van uw ruimte gaat

TOILETOPSTELLINGEN
Ook voor complete toiletopstellingen bent u bij ons aan het
juiste adres. Of u nu gaat voor een modern of klassiek toilet,
bij Jan van Sundert hebben we alle soorten en maten.
Bent u niet alleen op zoek naar de materialen voor uw toilet
maar ook iemand die het kan monteren? Wij regelen alles
van A tot Z. We werken samen met professionele
installateurs die u compleet ontzorgen.

TIP!
Voor extra hygiëne is de spoelrandloze
toilet ontstaan. Dankzij innovatieve
technieken wordt de spoelrand binnen de
toilet overbodig. Gemakkelijk schoon te
houden!

BADKAMER TRENDS

SUNSHOWER

VRIJSTAAND BAD

MAT ZWART

Met de Sunshower geniet u tijdens het douchen van
voedend licht. De zon geeft ons niet alleen energie,
warmte en genot, maar voedt en verzorgt ons lichaam.
Dus hoe fijn is het wanneer u dit gevoel dagelijks kunt
ervaren?

Een vrijstaand bad straalt luxe uit. Rond, ovaal of
vierkant. Voor iedere smaak is er een bad. Wilt u een
vrijstaand bad maar heeft u geen hele grote ruimte?
Kies dan voor een half vrijstaand bad!

Zwarte accenten in de badkamer zijn nog steeds een
grote trend. Niet zo gek ook want zwart is tijdloos en
eindeloos te combineren. Ook een zwarte inloopdouche
is populair. De industriële look komt steeds vaker voor
in de badkamer.

BENIEUWD WAT WE VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?

KOM EENS LANGS IN DE SHOWROOM OF
MAAK EEN AFSPRAAK.
Bij Jan van Sundert staan uw wensen centraal en
helpen onze adviseurs bij het maken van keuzes.
Wij hebben meer dan 100 badkameropstellingen
zodat u alle opties direct kunt bekijken. Alle
badkamers zijn aan te passen naar eigen smaak,
wensen en budget. Op deze manier kunnen wij
voor iedereen een droombadkamer realiseren.

CREATIEF, DESKUNDIG EN
VRIENDELIJK ADVIES!
We hebben bij het samenstellen/ontwerpen van een nieuwe badkamer
heel vriendelijk, deskundig en creatief advies gekregen!
Zeer tevreden!
> Lees alle reviews op www.janvansundert.nl/reviews

