
S P O O R D I J K -  V O O R H O U T
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 R Y

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



SPOORDIJK - VOORHOUT
36 EENGEZINSWONINGEN

BADKAMER & TOILETTEN
TORTU

Wonen in Spoordijk is wonen met veel leefruimte, badend in licht en comfort. Met een hoog 

afwerkingsniveau en mooi materiaalgebruik. Het woningtype Lavendel heeft een Frans balkon 

en een bijzondere pergola en het woningtype Klaproos heeft een charmante erker.

Tortu Badkamers heeft met zorg de badkamers en toiletten voor dit prachtige project mogen 

samenstellen. Na de koop van uw woning zullen wij u uitnodigen voor een bezoek aan onze showroom 

in Sassenheim. Hier wacht een stijlvolle presentatie van de vele mogelijkheden voor de inrichting van 

uw badkamer.

Onze gekwalificeerde adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden en zetten uw eventuele 

persoonlijke wensen op een rijtje.

In deze brochure laten wij een impressie van het basis sanitair zien, welke bij de koop van uw woning 

is inbegrepen. U heeft echter alle vrijheid om in overleg met onze adviseur een andere richting 

te geven.

IMPRESSIE BADKAMER

BADKAMER

Wastafelcombinatie
— Tortu Tuvalu wastafel 100 glans wit met meubel Legno Summer
— 1 x Keuco Eenhandelwastafelkraan chroom
— Tortu spiegel 100 x 70 cm

Douchecombinatie
— Keuco glijstangset met handdouchehouder 90 cm chroom
— Keuco douchethermostaat chroom
— Drainline complete douchegootset 70 cm
 
Toiletcombinatie
— 2x Tortu Tuvalu WC met softclose zitting glans wit
— 2x TECE bedieningsplaat wit
— 1 x Tortu Tuvalu fontein glans wit 
— 1x Tortu Tuvalu fonteinkraan chroom

 

IMPRESSIE TOILET



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

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

TEGELS

In dit project is er gekozen voor een sfeervolle vloertegel en wandtegel. 
De vloertegel is er verschillende kleurvarianten en in de maatvoering 60 x 60 cm. 
De wandtegel is mat of glans wit en in de maatvoering van 30 x 60 cm.

Als koper kunt u voor de vloertegel een keuze maken uit vijf verschillende kleurvarianten. 
De tegels zijn in onze showroom te bewonderen.

Graphite Sand  Crete Mud Smoke

Tortu Tuvalu wastafel met meubel Keuco Eenhandelwastafelkraan

Tortu Tuvalu wandcloset

Society bad 170x75

Tortu Tuvalu fontein

Keuco badmengkraan

Keuco douchethermostaat

TECE bedieningsplaat wit

Tortu spiegel 100 x 70cm 

Drainline

Keuco glijstangset

Tortu Tuvalu fonteinkraan

OPTIONEEL: BAD

IMPRESSIE BADKAMER OPTIONEEL

Optioneel kunt u er voor kiezen om een bad toe te voegen aan uw 

badkamer. Hierboven een impressie van deze optie. Wanneer u 

hiervoor kiest zullen het wastafel meubel, de wastafel en de spiegel 

aangepast worden van 100 cm naar 80 cm breed. 



VA N  D E R  V O E T K E U K E N S , 
K WA L I T E I T S K E U K E N S

Van der Voet Keukens bestaat al sinds 1988. Zowel in de 

Duin- en Bollenstreek als daarbuiten staan wij bekend als 

betrokken, betrouwbaar en vakkundig. Wij realiseren ons 

dat u niet elke dag een nieuwe keuken aanschaft. 

Daarom nemen wij u stap voor stap mee in het traject 

om een prachtige keuken naar wens samen te stellen. 

In ons keukencentrum werken we met betaalbare 

topmerken zoals Neff, Siemens, Häcker, Miele, Arte, 

Kemie, Quooker, Rational en AEG. Omdat u niet anders 

dan de beste keuze verdient. 

Uw keukenproject is bij ons in goede handen, 

vanaf het eerste bezoek aan onze showroom tot 

een nette en vakkundige montage in uw woning. 

Wij zorgen dat uw droomkeuken straks bij u thuis staat!

VAN DER VOET KEUKENS
Wasbeekerlaan 65 . Sassenheim . +31 (0)252 23 28 06 . info@vandervoetkeukens.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag tot vrijdag 09.00 uur - 17.30 uur. zaterdag 10.00 uur - 16.00 uur

op maandag , zon- en feestdagen gesloten



KEUKENS
VAN DER VOET

OPTIONEEL: EILANDKEUKEN TYPE KLAPROOS

IMPRESSIE KEUKEN WANDOPSTELLING, TYPE KLAPROOS

IMPRESSIE KEUKEN WANDOPSTELLING, TYPE LAVENDEL

IMPRESSIE EILANDKEUKEN, TYPE KLAPROOS, OPTIONEEL

SPOORDIJK - VOORHOUT
36 EENGEZINSWONINGEN

Van der Voet Keukens levert u een keuken die in diverse kleuren verkrijgbaar is en u kunt 

kiezen voor een matte of hoogglans uitvoering.

De keukenopstelling is per bouwnummer verschillend en in alle gevallen voorzien van een 

werkblad, koelkast met vriesvak, 4- zone inductiekookplaat, afzuigkap met koolstoffilter, 

volledig geïntegreerde vaatwasser, combi-oven met magnetron en een 1-hendel mengkraan.

In onze showroom laten we diverse varianten van deze keuken zien en u bent van harte welkom

om te kijken welke variant het beste bij uw wensen past. Indien u vooraf een afspraak met één 

van onze adviseurs plant dan nemen wij alle tijd voor u.

AEG combi-magnetron AEG inductie kookplaat

AEG koelkast AEG vaatwasserAEG wandafzuigkapkeukenmengkraan Mersey
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