Laat u
inspireren!

DE TOP IN WAND- EN VLOERTEGELS

108 APPARTEMENTEN
PROEFTUIN ERASMUSVELD IN DEN HAAG
OVERZICHT STANDAARDTEGELS APPARTEMENTEN COMFORT TYPE A EN B :

WANDTEGELS 15X30 cm

00-LF-80 (BPD007) Glans wit

VLOERTEGELS 30x30cm en 15x15cm t.b.v. douchehoek

00-MI-32 (BPD014) Antraciet

00-MI-36 Antraciet

(De bovenstaande kleuren zijn slechts een benadering van de werkelijke kleuren.)

Laat u inspireren bij Lingen Keramiek
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van
uw nieuwe woning. Voor het leveren van
de wand- en vloertegels heeft de aannemer
Lingen Keramiek geselecteerd.
De basis van elke woning
Vloeren en wanden vormen de basis van
de inrichting van uw woning. Het is daarom
belangrijk dat ze de juiste sfeer en uitstraling
hebben èn naadloos aansluiten op uw smaak
en voorkeuren.
Tegels die bij u passen

Kom sfeerproeven!

Bij Lingen Keramiek vindt u een breed

In onze showrooms in Capelle aan den IJssel en

assortiment wand- en vloertegels voor elke

Leiden hebt u de keuze uit ontelbaar vele wand-

smaak en voor elk budget. Belangrijker nog, we

en vloertegels van topmerken als Mosa, Venis,

helpen u met zorg en aandacht bij het kiezen

Sicis, vtwonen, Douglas & Jones en Marazzi,

van de tegels die bij ú passen.

verkrijgbaar in verschillende kleuren, formaten
en patronen.
Laat u in alle rust inspireren. U kunt rekenen
op het vakkundige advies van onze creatieve,
ervaren adviseurs, zodat u straks een keuze
maakt waar u écht blij van wordt.
Over Lingen Keramiek
Lingen Keramiek bestaat sinds 1992. Door onze
jarenlange ervaring in het uitvoeren van grote
woningbouwprojecten weten wij exact wat er
wel en niet mogelijk is. Er zijn talrijke manieren
om uw woning, al dan niet op basis van
standaardtegels, nog fraaier te laten afbouwen.
Zo kunt u vlakken in een contrasterende kleur
toevoegen en/of het tegelwerk eventueel

tot plafondhoogte laten aanbrengen. Maar,
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u kunt natuurlijk ook kiezen voor een geheel

www.lingenkeramiek.nl

persoonlijke invulling.
De showroom is makkelijk bereikbaar en er is
Slim ingekocht, aantrekkelijk geprijsd
Voor elk project worden tevens zogenaamde
“selectiepakketten” samengesteld. Deze fraaie
wandtegels en bijpassende vloertegels kopen
wij in grote hoeveelheden in en kunnen we u
daarom tegen aantrekkelijke prijzen aanbieden.
Ons deskundige team adviseert u met alle
plezier.
Kom het met eigen ogen bekijken
Graag nodigen wij u uit om een afspraak te
maken voor het bekijken en bespreken van alle
mogelijkheden. Zo kunnen we er echt even
goed voor gaan zitten en u het best van dienst
zijn! Een afspraak maken kan telefonisch, maar
nog eenvoudiger via de website: 24 uur per
dag, 7 dagen per week.

gratis parkeerruimte voor de deur.

Selectiepakketten
Naam:

Wandtegels (hxb)

PROFIT 		

Vloertegels (hxb) 		

20 x 25 cm 		

kleurmogelijkheden

20 x 20 cm			

Wit

SMART 			 25 x 33 mm 			 30 x 30 cm		

Crème

BEST DEAL 				 25 x 40 cm 			 30 x 30 cm		

Taupe

OPTIMUM 					

Bruin

25 x 50 cm 				 40 x 40 cm		

EXCLUSIVE 						

30 x 60 cm 					

30 x 60 cm		

Antraciet

EXCLUSIVE

SMART

Kom sfeer proeven
Lingen Keramiek Capelle a/d IJssel
Rivium Westlaan 22, 2909 LD Capelle aan den IJssel

Lingen Keramiek Leiden
Rooseveltstraat 6, 2321 BM Leiden

010 - 202 15 15
Capelle@lingenkeramiek.nl

071 - 579 43 55
Leiden@lingenkeramiek.nl

Openingstijden:
Maandag
13:00 – 17:00
Di, wo, vrij 08:30 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00 en 18:00 – 21:00
Zaterdag
10:00 – 16:00

Openingstijden:
Maandag
Gesloten
Di, wo, vrij 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00 en 18:00 – 21:00
Zaterdag
10:00 – 15:00

www.lingenkeramiek.nl

