HET MOOISTE
PROJECTSANITAIR
VINDT U BIJ ONS!
KOM LANGS EN
ERVAAR HET ZELF!

PROJECT
Bouwnummers: 10 t/m 17
AANNEMER
GEBROEDERS BLOKLAND

PROJECTCONCEPT

Bouwcenter Esselink is al meer dan 100 jaar een leverancier van bouwmaterialen met een
compleet programma. Bouwcenter Esselink heeft 4 vestigingen. De hoofdvestiging zit in
Middelharnis en de afhaalvestigingen zitten in Zierikzee, Hellevoetsluis en Heinenoord.
Speciale projectenshowroom in Middelharnis
In onze showroom van ruim 2.000 m2 hebben wij een speciale projectenshowroom die
is toegespitst op bouwprojecten. Kopers krijgen hier een goede indruk van het aangeboden
standaard sanitair en de standaard wand- en vloertegels.
Ons projectconcept
In de projectenshowroom ziet u wat er standaard wordt aangeboden. Wilt u als klant afwijken
van het standaard assortiment, dan zijn onze mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Voor meer
informatie raadpleeg: www.esselink.nl

BOUWCENTER ESSELINK

DOCK187 is een bijzondere en verrassende wijk in Middelharnis, met een grote diversiteit in
steenkleur en gevels en een opvallend rijke detaillering in deuromlijstingen, gevellijsten en zinken hemelwater afvoeren. Vakmanschap van toen en het comfort van nu. Ook in de vierde fase,
woon jij in DOCK187, precies zoals jij dat wilt.
De vierde fase van DOCK187 ligt achter de eerste deelfasen van de wijk die al zijn of worden
gebouwd. Er komen hoek- en midden-woningen aan het autovrije hart van de wijk, en aan de
buitenring komen fraaie vrijstaande woningen en tweekappers. De witte poortwoningen markeren aan de achterzijde de entree van de wijk. Zo heeft ook in deze fase elke woning zijn eigen
unieke karakter.

TEGELS & SANITAIR
Project tegels & sanitair van DOCK 187 Fase 4 zijn tegels en sanitair met een tijdloos design welke ook een passend
comfort bieden. De toiletcombinatie wordt gecomplementeerd met een wisa inbouwreservoir. De afwatering van de
doucheruimte gebeurd met een stijlvol rvs douchegoot.

TEGELS

TOILETCOMBINATIE

Wandtegels 20 x 50 cm

wit glanzend

Fonteinset

wit mat

Vloertegels 45 x 45 cm

fontein en fonteinkraan

Toilet

antraciet

cream

grijs

licht grijs

bedieningsplaat wit

toilet inclusief softclose zitting

DOCK 187
BADKAMERCOMBINATIE
Doucheset

Badmeubel

wastafelkraan

douchegoot

glijstangset met douchethermostaat

badmeubel 60 cm

www.esselink.nl
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