
 
 
 
Sani Badkamers Wassenaar 
 
 

De badkamer is steeds meer een ruimte waarin we ons terug-
trekken om te ontspannen,  

om bij te komen van de hectiek van alledag om er vervolgens 
fris en als herboren weer uit te komen.  

Wij, van Sani Badkamers Wassenaar, willen samen met u in-
vulling geven aan dit persoonlijke gevoel van relaxen en zien 
de badkamer dan ook als een weerspiegeling van uw per-
soonlijkheid. 

Met jaren ervaring op het gebied van sanitair in het algemeen 
en het begeleiden van projecten in het bijzonder zijn wij  
in staat om u te voorzien van een gedegen en helder sanitair 
advies met voor een ieder wat wils. 

Daarbij denken wij met u mee in persoonlijke oplossingen en 
mogelijkheden als voor bijvoorbeeld de hoogte van uw toilet.  

 
  
 

Door op afspraak te werken weten wij ruimschoots de tijd 
voor u vrij te maken waardoor u zich in alle rust kan laten 
inspireren.  
Voor uw project is door de ontwikkelaar gekozen voor een 
luxe pakket aan sanitair van onder andere de merken  
Villeroy & Boch en Hansgrohe. 

In de showroom vind u aanvullend een diversiteit aan  
andere gerenommeerde merken van onze kwalitatieve  
standaard in meerdere prijsklassen. 

U ontvangt voor uw sanitair keuze een aanbieding inclusief 
een 3D ontwerp.  
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Sfeerimpressie zoals een aangepaste badkamer er uit ziet 



Bnr 14 als voorbeeld met het basis pakket aan sanitair 



Laat u verrassen door ons complete assortiment 

wand- en vloertegels! Voor elk budget en in elke stijl 

bieden wij een oplossing. Samen met u stellen onze 

deskundige adviseurs in een oogwenk uw droom 

samen. Kom langs bij RAB en laat u inspireren!

Creatief tegeladvies op maat!

Marineweg 16
2241 TX Wassenaar 
Tel: 070 - 511 7900
wassenaar@rab.nl



De vloeren van zowel de badruimte als de 

toiletruimte worden standaard voorzien van 

vlakke keramische vloertegels. De afmeting  

van de tegels is circa 60 x 60 cm. 

Het wandtegelwerk van zowel de badruimte 

als de toiletruimte wordt standaard voorzien 

van witte tegels, glans of mat en in de 

maat 30 x 60. De wand- en vloertegels 

worden niet strokend aangebracht.

Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om 

het tegelwerk naar eigen inzicht te kiezen.

Nadat u een bezoek heeft gebracht aan de showroom van Sani Badkamers 

Wassenaar bent u welkom in de showroom van Bouwcenter RAB Wassenaar. Onze 

showroom is in het najaar van 2020 grondig verbouwd en beschikt over de laatste 

trends, innovaties en kennis op het gebied van tegels. U bent van harte welkom om 

uw individuele wensen ten aanzien van het tegelwerk met ons te bespreken.
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