K A A P – A M S T E R DA M
SANITAIR - EN TEGELBROCHURE

A WO R L D O F I N S P I R AT I O N
FA S C I N AT I O N A N D LU X U RY

Tortu is meer dan een badkamer showroom. Het is een
beleving. Ondergedompeld door de persoonlijke touch en
verrassend door een eigen identiteit in uitstraling, aankleding
en materiaalkeuze.
De balans in de badkamer zoeken wij door op reis te gaan met
de klant en daarbij verder te kijken dan ‘de standaard’.
Daarbij is er alle ruimte voor een persoonlijk ontwerp en
denkt Tortu mee, ook buiten de gebaande paden. Door deze
manier van werken is het resultaat van elk ontwerp een unieke
badkamer, waarbij lifestyle een belangrijke rol speelt.
Naast de Dutch Design collectie vindt u bij ons een oase
aan inspiratie. Laat u meenemen door de grote collectie
exclusieve tegels, kranen en andere mooie design artikelen.
Ook voor luxe bad- en bedlinnen, design verlichting, meubels
en accessoires bent u bij ons aan het juiste adres.

TORTU BADKAMERS
Wasbeekerlaan 59 . 2171 AE Sassenheim . +31 (0)85 222 08 01 . info@tortuworld.com
OPENINGSTIJDEN
ma – vrij 10.00 – 17.30 uur . zat 10.00 – 16.00 uur . zon gesloten

KAAP – AMSTERDAM

BADKAMERS & TOILETTEN

BLANC EN VERDE

SANITAIR - EN TEGELBROCHURE

Een unieke plek aan de oever van het IJ, op steenworp afstand van het centrum, met een schitterend
uitzicht dat geen moment hetzelfde is. Er vaart altijd wel een zeiljacht of vrachtschip voorbij, met op
de achtergrond de skyline van de stad.
Tortu Badkamers heeft met zorg de invulling van de badkamers en toiletruimtes samengesteld.

Scan de QR code
en u bevindt zich in
de 3D badkamer!

Deze vormen de basis van dit unieke project. In deze brochure hebben wij twee verschillende
ruimten uitgewerkt, welke een impressie geven van de door ons gekozen materialen.
Heeft u persoonlijke ideeën of wensen voor uw toekomstige badkamer? Tortu adviseert en denkt
graag met u mee.
Heeft u een van de woningen gekocht? Wij nemen dan contact met u op en plannen met u een
afspraak in. Tijdens het bezoek aan onze showroom laten onze verkoopadviseurs de producten
zien die de basis vormen van uw woning en nemen wij alle mogelijkheden en persoonlijke wensen
met u door. Met elkaar creëren wij uw unieke badkamer!
Wij kijken uit naar uw komst!
Team Tortu
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BADKAMER 1
Wastafelcombinatie
— Tortu Tuvalu wastafel 80 glans wit
— 1 x Tortu Tuvalu wastafelmengkraan chroom
— Tortu Spiegel rond 80 cm

Douchecombinatie
— Tortu Tuvalu showerpipe incl. hoofddouche 30 cm
en handdouche chroom met zwarte slang
— TECE douchegotenset plate 70 cm
— Tortu douchedeur
— Elektrische radiator wit

Toiletcombinatie
— Tortu Tuvalu WC incl. softclose zitting glans wit
— TECE bedieningsplaat wit

BADKAMER 2
Wastafelcombinatie
— Tortu Tuvalu wastafel 100 glans wit
met meubel Legno Autumm
— 1 x Tortu Tuvalu opbouw wastafelmengkraan chroom
— Tortu Spiegel rond 100 cm Spiegel
met indirecte verlichting
Tortu Tuvalu wastafel met meubel

Tuvalu wastafelmengkraan

Tortu ronde spiegel met indirecte
verlichting

Tuvalu wastafel

Lagoon bad

Tortu Tuvalu opbouwbadmengkraan

Tuvalu showerpipe

Electrische radiator

Tortu Tuvalu fontein

Tortu Tuvalu fonteinkraan

Tortu Tuvalu Sifon

Tortu Tuvalu wandcloset

TECE bedieningsplaat WIT

TECE drain

Douchecombinatie
— Tortu Tuvalu showerpipe incl. hoofddouche 30 cm
en handdouche chroom met zwarte slang
— TECE douchegootset plate 70 cm
— Elektrische radiator wit

Badcombinatie
— Lagoon inbouwbad 170x75x50 cm acryl glans wit
— Tortu Tuvalu wand badmengkraan
incl. handdouche, chroom met zwarte slang

Scan de QR code
en u bevindt zich in
de 3D badkamer!
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TOILET

Scan de QR code
en u bevindt zich in
de 3D badkamer!

Toiletcombinatie hal
— Tortu Tuvalu WC incl. softclose zitting glans wit
— TECE bedieningsplaat wit
— Tortu Tuvalu Fontein glans wit
— Tortu Tuvalu fonteinkraan chroom alleen koud water

TEGELS
In dit project is er gekozen voor sfeervolle vloertegels. De vloertegel is er in drie verschillende kleurvarianten waaruit u kunt kiezen en in
de maatvoering 60x60 cm. Wandtegel is mat wit 30x60 met 1 wand achter wastafel met accent kleur wandtegel 30x90 - 3 kleuren

Grey

Dark Grey

Light Grey

Wandtegels

*In deze brochure hebben wij een voorbeeld als referentie gepresenteerd van een van de woningen van dit project. De werkelijke afmetingen van uw badkamer kunnen
IMPRESSIE TOILET

afwijken van deze presentatie. Er kunnen geen rechten aan deze presentatie worden ontleend.
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