
SNELLE MONTAGE, 
KOSTENBESPAREND 
EN DUURZAAM



KERAMISCHE PANELEN
Strak, eenvoudig en tijdloos.

Keramisch paneel waarmee een compleet interieur 
aangekleed kan worden. 

  Eenvoudig en versneld werkproces.

  Minder overlast in de woning door de inzet van 
 de mobiele werkplaats.

  Op maat te maken en in diverse kleuren.

Resultaat 
Een traditionele uitstraling met keramische panelen.

GLASPANELEN
Slimmer bouwen, kwaliteitsverbetering en lagere totale 
kosten.

Het bestaande tegelwerk hoeft niet gesloopt te worden.

  Geluids- en stofoverlast blijven tot een minimum 
 beperkt.

  Geen natte materialen en bijbehorende droogtijd.

  Inmeten is eenvoudig: de gefabriceerde, gekleurde 
 glaspanelen worden op maat gemaakt en kant-en-klaar 
 geleverd bij de woning.

Resultaat
Een probleemloze en snelle montage.



STAPPENPLAN GLASPANELEN  
VAN BESTELLING TOT EN MET UITVOERING

STAPPENPLAN KERAMISCHE PANELEN 
VAN BESTELLING TOT EN MET UITVOERING.

Inmeten 
(flexibele maatvoering ) 

Voorraad product 
direct leverbaar

Aanbrengen wand-
panelen door middel van 
verlijmen (polymeerlijm)

Verwijderen oud sanitair, 
kranen en overige 
onderdelen

Het geheel afvoegen en 
-kitten

Vernieuwen afvoerput en 
overige afvoeren en/of 
leidingen

Montage sanitair, kranen  
en overige onderdelen

Aanbrengen keramische 
vloerpanelen afmeting 
met geïntrigeerde 
afvoerput













Inmeten
(strakke maatvoering) 

Bestellen 

Levertijd 3 weken

Montage  pluggen ter 
bevordering verlijming  
glaspanelen

Verwijderen oud sanitair, 
kranen en overige 
onderdelen

Montage van de hoeken 
en glaspanelen

Vernieuwen van afvoeren 
en leidingen

Montage sanitair, kranen  
en overige onderdelen

Aanbrengen prefab 
vloer met geïntrigeerde 
afvoerput

















ONZE MOBIELE 
WERKPLAATS
Met de inzet van de mobiele werkplaats 
is er nauwelijks overlast in de woning. 
De voorbereidende werkzaamheden 
doen we in de mobiele werkplaats.

  Flexibel inzetbaar 

  Producten worden veilig en droog 
 opgeslagen

  Werkplek voor de deur

  Minder overlast in de woning

 Schoner werken

 Minder overlast

 Een blije bewoner

 Snellere uitvoeringstijd

 Korte leegstand van mutatiewoningen

 Seriematig en enkelstuks

 Lagere onderhoudskosten

 Uitgebreide technische mogelijkheden

 Keramisch en glas kan gecombineerd worden

 Sterk en duurzaam

WAAROM KERAMISCHE EN/OF 
GLASPANELEN?


