
Sanitair
Tegels

Type B, C, E, F, G, & L

Hoekwoningen en 
tussenwoningen



Idyllisch wonen midden in Zeist

Ingesloten tussen de eeuwenoude bomen langs de 

Utrechtseweg en de Laan van Eikenstein komt de 

nieuwbouw van Zeister Enk. 

De nieuwe woonomgeving krijgt de uitstraling van 

vroegere landerijen. Boerderijen met lage daken die 

langs een groene enk staan. Daaromheen komen rijk 

gedetailleerde brinkwoningen. Het groene bladerdak 

van de vele bomen rondom geeft het gevoel je te 

omarmen. Doordat er alleen bestemmingsverkeer komt 

en parkeren veelal in hofjes gebeurt, spelen je kinderen 

hier veilig. Oost west, Zeister Enk best.

Jouw woning wordt voorzien van sanitair en tegels van 

Qoqon keuken & badkamer studio. In deze brochure 

laten we zien wat er in jouw woning voorzien wordt.

Oost, west
Zeister Enk best



Sanitair

Jouw
relaxmoment

begint bij Qoqon

Je ‘s ochtends klaarmaken voor de 

dag, je in het weekend klaarmaken 

om op stap te gaan of ‘s avonds 

heerlijk tot rust komen met een lange 

warme douche of een warm bad. Het 

gebeurt allemaal in de badkamer. Het 

is daarom belangrijk dat het sanitair 

past bij jou en/of jouw gezin.  



Jouw
badkamer
Jouw badkamer wordt voorzien van kwalitatief hoogstaande producten van 

gerenommeerde merken. Met het sanitair van onder andere Grohe en Villeroy & Boch kun je 

zorgeloos en eindeloos genieten.

Productenlijst
Douchecombinatie:

1 - Grohe Grohtherm 800 douchethermostaat

2 - Grohe Tempesta New glijstangset ii

3 - doucheputje

Toiletcombinatie:

4  - Villeroy & Boch Architectura randloze

       wandcloset met softclose zitting  

5 - Wisa Excellent inbouwreservoir met witte Wisa              

      bedieningsplaat 
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Wastafelcombinatie:

6 - Spiegel 80x60

7 - V&B Architectura wastafel

8 - Grohe Eurosmart wastafelkraan

Overige:

9 - Elektrische designradiator wit  

      763x500mm
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Jouw eigen stijl
Het sanitair dat wordt voorzien in jouw woning is populair en tijdloos. Uiteraard is het 

mogelijk van deze standaard af te wijken. Wil jij heerlijk kunnen ontspannen onder een 

regendouche, wil je de badkamer een luxe uitstraling geven met een luxe onderkast of 

wil je graag helemaal mee met de nieuwste sanitairtrends? Ontdek ons uiteenlopende  

assortiment in onze studio in Ermelo en vind jouw woonstijl! 



Jouw
toiletruimte

• Toiletcombinatie bestaande uit: 

1  -   Villeroy & Boch Architectura randloze wandcloset met softclose zitting  

2 -   Wisa Excellent inbouwreservoir met witte Wisa bedieningsplaat  

• Fonteincombinatie bestaande uit: 

3  -Villeroy & Boch Architectura fontein wit 

4 - Grohe Costa L fonteinkraan chroom

Productdetails

De toiletruimte wordt voorzien van een luxe randloze toilet van Villeroy 

& Boch. Bij een randloze toilet is geen spoelrand aanwezig waardoor 

bacteriën zich daar niet kunnen ophopen. Dit zorgt voor extra hygiëne en 

maakt het toilet eenvoudig te onderhouden.
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Tegels

Jouw
spabeleving

begint bij Qoqon

 Met de juiste tegel zet je de sfeer neer 

die je zoekt. Neem bijvoorbeeld tegels 

in zachte, natuurlijke tinten voor een 

landelijke of moderne look, neem kleine 

tegels met een zachte kleurtint voor 

de modern-retro look of ga voor een 

donkere kleur en creëer een industriële 

of klassieke look. Experimenteer met 

de eigenschappen van de tegel; met 

mat en glans afwerking, materiaal en 

structuur om jouw ruimte de ultieme 

sfeer te geven.



De tegels
De finishing touch voor elke woning.

De tegels

De wanden in het toilet en de badkamer worden voorzien van witte tegels in 

formaat 20x25. De tegels worden liggend verwerkt voor een moderne uitstraling. 

Je kunt kiezen tussen mat of glans wit. Het toilet wordt tot ca. 140cm betegeld, 

de badkamer wordt tot het plafond betegeld.

De vloeren worden betegeld met moderne vierkante vloertegels van 30x30cm in 

kleur ivoorzwart. De douchehoek wordt voorzien van dezelfde tegels in formaat 

15x15cm. 

Helemaal naar eigen smaak

De  wand- en vloertegels die in jouw woning worden voorzien zijn populaire 

en tijdloze keuzes. Is dit toch niet jouw smaak of wil je graag een beetje extra 

aandacht besteden aan het tegelwerk in jouw nieuwe badkamer en toiletruimte? 

Kom gerust langs in onze studio en ontdek ons assortiment. Samen met jou gaan 

onze adviseurs op zoek naar de tegels die jouw sanitaire ruimtes de sfeer geven 

die je voor ogen hebt. 

Mat wit

Glans wit

Vloertegels      Wandtegels

Geef  jouw
badkamer kleur!



Daarom
Qoqon

Jouw
woonstijl

begint bij Qoqon



Daarom
Qoqon
• Qoqon keuken & badkamer studio is projectpartner voor het sanitair en de 

tegels in project Zeister Enk. Jouw adviseur is op de hoogte van het gehele 

project, op zowel technisch als bouwkundig gebied. 

• Jouw sanitair en tegels worden geleverd met volledige Woningborg garantie. 

• Wij bieden klantgerichte begeleiding en vakkundige montage door onze 

eigen professionals.

Laat je 
inspireren!
Enthousiast geworden door deze brochure? Bezoek onze website of 

volg ons op social media. Daar vind je handige tips en houden wij je 

op de hoogte van de nieuwste tegel, sanitair en keukentrends. 

/qoqonstudio

@qoqonstudio

www.qoqon.nl

Jouw 
projectstudio
Qoqon Ermelo

Lokhorstweg 26   0341 - 37 10 80

3851 SE Ermelo   info@qoqon.nl



Voorbehoud verkoopdocumentatie

Aan de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen 
geen rechten worden ontleend. De getoonde illustraties, 

foto’s en plattegronden geven een impressie van het project.


