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Voor het tegelwerk in uw toilet en badkamer is er een standaard tegelpakket voor
u samengesteld. Naast dit standaard pakket
bieden wij u de mogelijkheid de ruimtes
naar eigen wens in te richten. Met een
groot en actueel assortiment aan wand- en
vloertegels kunnen we eindeloze maatwerk
mogelijkheden creëren. U ontvangt van
ons een persoonlijke uitnodiging voor een
bezoek aan onze showroom.

Tegel-Idee B.V. is een jong en vooruitstrevend bedrijf. Onze voornaamste
werkzaamheden zijn het leveren en aanbrengen van keramische wand- en vloertegels. Tegel-Idee B.V. is een partner voor
aannemersbedrijven welke projectmatig
bouwen, utiliteitsbouw en renovatiewerk uitvoeren. Wij staan voor deskundig
advies en een zeer concurrerende prijs en
natuurlijk een schitterend eindresultaat.
Ons doel is dan ook, van uw droom, ons
werk te maken.
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Voor de wandtegels kunt u een keuze maken uit glanzend
of mat wit, en een beton look white, grey of dark grey.
De wandtegels in het toilet worden tot een hoogte van
150 cm+ vloer aangebracht en in de badkamer tot
plafond. De vloertegel van 30x30 cm is standaard in
8 kleuren te verkrijgen; bruin, zwart, grijs, licht asgrijs,
wit, beige, amandel en ivoor.
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Naast dit standaard pakket heeft u uiteraard de
mogelijkheid de ruimtes naar eigen wens in te richten.
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