Sandt Fase 3 te Vroondaal Den Haag

Tegeloverzicht Type Varadero en Cavallo
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Laat u inspireren bij Lingen Keramiek in
Leiden!
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Voor het leveren van de wand- en
vloertegels heeft de aannemer Lingen Keramiek geselecteerd.
In deze brochure treft u een presentatie aan van het standaardtegelwerk voor uw toilet en
badkamer. In onze showroom in Leiden worden deze tegels gepresenteerd in een heus belevingscentrum, onderverdeeld in diverse interieurs stijlen.
Er zijn talrijke mogelijkheden om, al dan niet op basis van de standaardtegels, uw woning nog fraaier
te laten afbouwen. Zo kunt u vlakken in een contrasterende kleur aan het tegelwerk toevoegen
en/of het tegelwerk eventueel tot plafondhoogte aan laten brengen. Maar u kunt natuurlijk ook
kiezen voor een geheel persoonlijke invulling.
Voor elk project worden ook zogenaamde "selectiepakketten" samengesteld. Deze fraaie wandtegels
en bijpassende vloertegels worden door ons in grote hoeveelheden ingekocht en kunnen daarom
tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeboden.
Onze deskundige medewerk(st)ers willen u graag adviseren bij het maken van uw keuze.
Graag nodigen wij u uit om, voor het bezichtigen en bespreken van alle mogelijkheden, een afspraak
te maken. Dit kan telefonisch met onze receptioniste via de vestiging Capelle aan den IJssel (tel: 010202 15 15). Veel eenvoudiger kan dit via onze website, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Onze showroom is makkelijk bereikbaar en er is volop gratis parkeerruimte bij ons voor de deur.
Tot in onze showroom, de koffie wordt vers voor u gezet!
Met vriendelijke groet,
Lingen Keramiek B.V.
Het verkoopteam
Flevoweg 43
2318 BX Leiden
Telnr.: 071-579 43 55
www.lingenkeramiek.nl
www.facebook.com/LingenKeramiekTegels

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur
do. koopavond: 18.00-21.00 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur
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STANDAARDPAKKET 2 tbv type Varadero en Cavallo
WANDTEGELS 25x33cm (staand verwerkt)

00-EL-82
Glans wit

00-EL-83
Mat wit

00-EM-39 Glans
Marmer grijs

00-EM-42 Glans
Marmer beige

VLOERTEGELS 30x30cm

00-FT-32 Nordic

00-FT-27 Antracit

00-FT-30 Rio Negro

(De bovenstaande kleuren zijn slechts een benadering van de werkelijke kleuren.)
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