


Altijd de 
trend in 
tegels

Kol Tegels is al 86 jaar 
een begrip in Haarlem. 
Een echt familiebedrijf 
ontstaan uit passie voor 
tegels. En die passie delen 
we maar wat graag met u!

Of u nu zoekt naar een klassieke 
uitstraling, iets moderns of juist 
iets hips. We hebben mozaïek, 
maar ook grootformaat tegels. 
Er zijn bijzondere vormen zoals 
de hexagon en 3D tegels maar 
natuurlijk ook de vierkante en 
rechthoekige tegel. Met ruim 
15.000 producten weet u zeker 
dat u bij ons altijd slaagt. 

Vertel ons uw stijl en wij mixen 
hem met onze ervaring voor 
een verbluffend resultaat. U 
kunt zonder afspraak binnen 
wandelen maar voor de beste 
service adviseren wij u een 
afspraak te maken. Dat kan 
online via de site of door te 
bellen naar: 023 510 1000.

www.koltegels.nl

Stephensonstraat 31 
2014 KB Haarlem 
023 510 10 00
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Tegelwerken
De vloeren van zowel de badruimte als de toilet-
ruimte worden standaard voorzien van vlakke 
keramische vloertegels, fabricaat Mosa Solids, 
afmeting tegels is circa 60 x 60 cm. De douche-
hoek wordt op afschot getegeld naar de drain-
goot. Het wandtegelwerk van zowel de badruimte 
als de toiletruimte wordt standaard voorzien 
van geglazuurde tegels, fabricaat Mosa Murals. 
De toiletruimte wordt betegeld tot circa 150 cm 
hoogte, daarboven wordt de wand behangklaar 
afgewerkt. De badruimte wordt tot het plafond 
betegeld. De afmeting van de tegels is circa 30 x 
60 cm.

De wandtegels worden liggend verwerkt. De 
wand- en vloer- tegels worden niet strokend aan-
gebracht. Ter plaatse van de vloertegels worden 
grijze voegen aangebracht en ter plaatse van de 
wandtegels worden witte voegen aangebracht.
Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om het 
tegelwerk naar eigen inzicht te kiezen. U ontvangt 
voor uw keuze een offerte waarop de verreken-
prijzen worden aangegeven.

Sanitair
Het sanitair is van het merk Villeroy & Boch 
type Subway, de kranen zijn van het merk 
HansGrohe Metris, de douches zijn van het 
merk HansGrohe Ecostat Select. De hierboven 
genoemde merken geven een impressie van 
het materiaal dat gebruikt zal worden. De 
aannemer behoudt zich het recht om verge-
lijkbare merken te gebruiken. Bovengenoemd 
sanitair, in de kleur wit, wordt aangesloten 
op de riolering in de opstelling volgens de 
verkooptekeningen.

Ten aanzien van het sanitair wordt u in de ge-
legenheid gesteld om het sanitair uit te brei-
den of te wijzigen naar uw eigen wensen. Al 
uw wensen kunt u bespreken in de showroom. 
U ontvangt voor uw keuze een offerte waarop 
de verrekenprijzen inclusief het eventueel aan-
passen van de installatiepunten en/of bouw-
kundige wijzigingen worden weergegeven.



Badkamer impressie Haarlem Buiten



Toilet impressie Haarlem Buiten


