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Projectteam Ons team

staat klaar om u te adviseren en van alle nodige
informatie te voorzien,
samen met u een ‘bestek
op maat’ te maken, de
sanitaire ruimte van uw
project te visualiseren
in 2D en 3D en ondersteuning te bieden bij
de planning. Het kan uw
project tijdens elke fase
deskundig begeleiden:
van visie tot oplossing,
van planning tot realisatie.

Sanitec Projectconsultancy
Benelux
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht NL
tel +31 (0)43 350 22 33
fax +31 (0)43 325 41 61

Website Op de speciale
site voor projectprofessionals staan afbeeldingen van Sphinx projectsanitair, bestekteksten,
foto’s, maattekeningen,
CAD-tekeningen,
brochures…
www.sphinxpro.nl
www.sphinxpro.be
Via de homepage
www.keramag.nl kunt u
een bezoek brengen aan
PRO.KERAMAG.COM.
Deze Duitstalige site is
het platform voor de
professionele gebruiker
uit de handel, installateurs, architecten en
adviesbureaus.

After sales Sphinx en

Keramag leveren naast
kwalitatief hoogstaande
producten een uitstekende after sales service.
Ook na levering kunt u
bij ons terecht voor vragen met betrekking tot
bijvoorbeeld installatie,
onderhoud, garantie…

Koninklijke Sphinx BV
Keramag Nederland BV
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht NL
tel +31 (0)43 350 22 26
fax +31 (0)43 350 22 92

www.keramag.nl

Lambrasse - Wijchen

Pepping Bouw BV
Horst 12
5171 RA Kaatsheuvel, Nederland
tel +31 (0)416 54 85 48
fax +31 (0)416 54 85 00
info@pepping.nl
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Sphinx CeraTect & Keramag KeraTect beschermen sanitair perfect

Sphinx CeraTect & Keramag KeraTect zorgen voor
een extreem glad oppervlak.

Keramische oppervlakken met normaal glazuur lijken
absoluut glad en dus onderhoudsvriendelijk. Maar wat
we niet met het blote oog kunnen zien, zijn de onregelmatigheden in de poriën. Na verloop van tijd kunnen
zich daar vuil en kalk vasthechten. CeraTect & Keratect
zijn unieke glazuren die de microporiën van keramiek
volledig sluiten en daardoor een volkomen glad oppervlak vormen. Deze gladheid zorgt voor zo weinig
weerstand dat er haast niets op blijft kleven. Dat is
de werking van CeraTect & KeraTect, glazuren die de
schoonheid van het sanitair nog meer tot zijn recht
laten komen.

groot voordeel ten opzichte van coatings die in de loop
der tijd afslijten. CeraTect & KeraTect zijn duurzaam en
zorgen voor een glanzende schone badkamer die jaar in
jaar uit weinig onderhoud vergt.

Glanzend mooi.

CeraTect & KeraTect bevatten geen kleurpigmenten en
geven alle keramiek een stralende glans. De glazuurbehandeling is toepasbaar op alle kleuren van het Sphinx
& Keramag assortiment. CeraTect & KeraTect zorgen
voor moeiteloos onderhoudsgemak. Uw Sphinx & Keramag sanitair is het meer dan waard.

Zelfreinigende werking, dus minder onderhoud.

Water verspreidt zich gelijkmatig over CeraTect & KeraTect oppervlakken en spoelt vuil en bacteriën onmiddelijk weg, zonder sporen na te laten. Omdat zich nauwelijks druppels vormen, wordt kalkophoping voorkomen.
Stromend water heeft op CeraTect & KeraTect een zeer
reinigende werking. Schrobben en schuren is dus niet
nodig. U kunt elk schoonmaakmiddel gebruiken wat u
wenst, maar er is geen noodzaak meer voor agressieve,
soms milieuvervuilende middelen. Af en toe een mild
schoonmaakmiddel ter verfrissing is voldoende. Een
perfecte bescherming van uw sanitair is het resultaat!

Duurzame kwaliteit.

CeraTect & KeraTect zijn beide glazuurlagen die na het
productieproces op het sanitair worden aangebracht.
Hierdoor blijft de laag tijdens de hele levensduur onaangetast. Deze blijvende houdbaarheid is ook een

Garantie Sanitair
Koninklijke Sphinx BV / Keramag BV garandeert een deugdelijke en betrouwbare kwaliteit van het door hen gefabriceerde en geleverde keramische sanitair.
Uitgebreide en gedetailleerde garantiebepalingen worden door ons op verzoek toegezonden.

10

Sanitec projectconsultancy, dé gesprekspartner voor bouwprofessionals.
Sphinx en Keramag maken deel uit
van de Sanitec Group, de grootste
aanbieder van sanitaire oplossingen. En dat heeft belangrijke
voordelen voor u. Het belangrijkste
is misschien wel dat Sphinx en
Keramag samen beschikken over
een gespecialiseerde projectenafdeling, Sanitec Projectconsultancy
Benelux. Wij leveren op maat
concepten, visualisaties en projectinformatie voor elk professioneel
project. Onze begeleiding beslaat
iedere fase in het traject, van ontwerp tot en met realisatie. Sanitec

Projectconsultancy is daarmee een
deskundig platform voor individueel advies en projectbegeleiding.
Ons team van Projectmanagers en
consultants staat dagelijks voor
u klaar om u van dienst te zijn bij
het realiseren van uw projecten.
Zowel op projectniveau als door,
in samenwerking met u, een structurele en conceptmatige invulling
te geven aan het sanitair in al uw
projecten.
Samen met u hebben wij een selectie van sanitairconcepten ge-

maakt die uw organisatie toepast in
projecten. In deze uitgave zijn alle
productgegevens helder en overzichtelijk weergegeven.
Indien u meer informatie wenst over
de mogelijkheden met Sphinx en/of
Keramag producten in uw
projecten, dan kunt u natuurlijk
contact met ons opnemen. Wij zijn
u graag van dienst.

Dennis Duffels
Manager Projectconsultancy Benelux

Sanitec Projectconsultancy is actief in de sectoren:

Wij werken samen met:

-

-

woningbouw
renovatie
hotel en recreatie
gezondheidszorg
kantoren
onderwijsgebouwen
overige utiliteitsbouw

Sanitec Projectconsultancy
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht, Nederland
tel +31 (0)43 350 22 33
fax +31 (0)43 325 41 61
projectconsultancy@sanitec.com

architecten
adviesbureau’s
projectontwikkelaars
institutionele beleggers
woningcorporaties
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Sphinx Dio

standaard

closet PK

S8088000..0

kunststof reservoir Wisa 790

0733-667

closetzitting Sphinx Eurobase

S8H5D001..0

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

kunststof afvoerbocht Wisa

0739-367

closetcombinatie PK (incl. reservoir)

SZ163980..0

closetzitting Sphinx Eurobase

S8H5D001..0

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

wandcloset

SZ229000..0

closetzitting Sphinx Eurobase

S8H5D001..0

inbouwreservoir Wisa Excellent

3316-395

bedieningspaneel Wisa Argos dualfl.

3316-460

closetzitting Sphinx Eurobase

geen afbeelding beschikbaar
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Sphinx 300

S8H5D001..0

comfort, pergamon - optioneel

uw keuze

uw keuze

wastafel 60 x 47,5 cm

S8300300..0

bevestigingsset M10x120

0704-403

wastafelmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-447

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

spiegel rond 60 cm met facet

1728-112

bevestigingsschroef 70 mm nikkel

0719-419

douchebak 90 x 90 cm
Sphinx 300 [Normaline]

S8H32000..0

douchebakpoten

S8H863000

douchemengkraan Venlo Nimbus 1

2170-454

s-koppeling universeel

1508-902

doucheset Venlo

2009-116

opties:
geen afbeelding beschikbaar

douchewand Sphinx SupraTop

S8ST51150415

schuifdeur Sphinx SupraTop

S8ST11150415

douchethermostaat Venlo Nimbus

2263-754

keukenmengkraan Venlo Nimbus Eco

1616-630

vorstvrije buitenkraan STR DS100N

2862-795

bad 170 x 75 cm

S8H0V000..0

closetrolhouder HCK chroom

0740-555

badpoten

S8H991000

fontein 36 x 23,5 cm

SZ436000..0

badafvoercombinatie Viega

6001-903

bevestigingsset M8x80

0704-452

badmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-462

fonteinkraan Venlo Nimbus

0722-033

s-koppeling universeel

1508-902

plugbekersifon Viega wit

1721-000

doucheset Venlo

2009-116

spiegel 36x30 cm

0724-948

spiegelklemset chroom

0725-887

optie:

badthermostaat Venlo Nimbus

2263-788
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Sphinx 300

comfort, pergamon - optioneel

geen afbeelding beschikbaar

Sphinx Dio

staand closet 96 PK

S8000200..0

closetzitting

S8H50400..0

kunststof reservoir Wisa 790

0733-691

bevestigingsschroeven 70 mm nikkel

0719-419

kunststof afvoerbocht Wisa

0739-367

duocloset 54 PK

S8100100..0

reservoir compleet

S85001990..0

closetzitting

S8H50400..0

bevestigingsschroeven 70 mm nikkel

0719-419

wandcloset 22

standaard

uw keuze

uw keuze

wastafel 60 x 48,5 cm

SZ320000..0

bevestigingsset M10x120

0704-403

wastafelmengkraan Venlo Nimbus

0722-157

plugbekersifon Viega wit

1721-000

spiegel 57x40 cm

0725-010

spiegelklemset chroom

0725-887

planchet C&M Adda 50x12 cm

0726-273

bevestigingsschroef 60 mm wit

0734-020

S8200100..0

douchebak 90 x 90 cm Bette

1740-976

closetzitting

S8H50400..0

douchebakonderstel Mepa

0744-086

inbouwreservoir Geberit Duofix

2339-711

douchebaksifon Viega

0746-313

bedieningspaneel Geberit Mambo rvs

2621-761

douchemengkraan Venlo Nimbus

0747-113

keukenmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-470

s-koppeling universeel

1508-894

vorstvrije buitenkraan STR DS100N

2862-795

glijstangcombinatie Venlo 60 cm

2820-637

closetrolhouder HCK Kosmos chroom

3013-083

fontein 36 x 25 cm

S8400100..0

bevestigingsset M8x80

0704-452

fonteinkraan Venlo Nimbus

0722-033

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

spiegel rond 40 cm met facet

1728-211

planchet 60 x 12 cm

S8800300..0

geen afbeelding beschikbaar

opties:

douchewand Sphinx TwiggyTop

S8TW51150401

schuifdeur Sphinx TwiggyTop

S8TW11150401

douchethermostaat Venlo Nimbus

2263-754

bad 170 x 75 cm BetteForm

0740-001

badpoten universeel Bette

3099-363

badafvoercombinatie Viega

6001-937

badmengkraan Venlo Nimbus

0753-335

glijstangcombinatie Venlo 60 cm

2820-637

optie:

badthermostaat Venlo Nimbus
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2263-788
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Sphinx 300

comfort - optioneel

geen afbeelding beschikbaar

staand closet 96 PK

S8000200..0

closetzitting

S8H50400..0

kunststof reservoir Wisa 790

0733-667

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

kunststof afvoerbocht Wisa

0739-367

duocloset 54 PK

S8100100..0

reservoir compleet

S85001990..0

closetzitting

S8H50400..0

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

wandcloset 22

S8200100..0

closetzitting

S8H50400..0

inbouwreservoir Geberit Duofix

2339-711

bedieningspaneel Geberit Mambo rvs

2621-761

keukenmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-470

vorstvrije buitenkraan STR DS100N

2862-795

closetrolhouder HCK Kosmos chroom

3013-083

fontein 36 x 25 cm

S8400100..0

bevestigingsset M8x80

comfort - optioneel

uw keuze

uw keuze

wastafel 60 x 47,5 cm

S8300300..0

bevestigingsset M10x120

0704-403

wastafelmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-447

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

spiegel rond 60 cm met facet

1728-112

bevestigingsschroef 60 mm wit

0734-020

douchebak 90 x 90 cm
Sphinx 300 [Normaline]

S8H32000..0

douchebakpoten

S8H863000

douchemengkraan Venlo Nimbus 1

2170-454

s-koppeling universeel

1508-902

doucheset Venlo

2009-116

opties:

douchewand Sphinx SupraTop

S8ST51150415

schuifdeur Sphinx SupraTop

S8ST11150415

douchethermostaat Venlo Nimbus

2263-754

0704-452

bad 170 x 75 cm

S8H0V000..0

fonteinkraan Venlo Nimbus

0722-033

badpoten

S8H991000

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

badafvoercombinatie Viega

6001-903

spiegel rond 40 cm met facet

1728-211

badmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-462

s-koppeling universeel

1508-902

doucheset Venlo

2009-116

planchet 60 x 12 cm

6

Sphinx 300

S8800300..0

geen afbeelding beschikbaar

optie:

badthermostaat Venlo Nimbus

2263-788
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Sphinx 300

comfort - optioneel

geen afbeelding beschikbaar

staand closet 96 PK

S8000200..0

closetzitting

S8H50400..0

kunststof reservoir Wisa 790

0733-667

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

kunststof afvoerbocht Wisa

0739-367

duocloset 54 PK

S8100100..0

reservoir compleet

S85001990..0

closetzitting

S8H50400..0

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

wandcloset 22

S8200100..0

closetzitting

S8H50400..0

inbouwreservoir Geberit Duofix

2339-711

bedieningspaneel Geberit Mambo rvs

2621-761

keukenmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-470

vorstvrije buitenkraan STR DS100N

2862-795

closetrolhouder HCK Kosmos chroom

3013-083

fontein 36 x 25 cm

S8400100..0

bevestigingsset M8x80

comfort - optioneel

uw keuze

uw keuze

wastafel 60 x 47,5 cm

S8300300..0

bevestigingsset M10x120

0704-403

wastafelmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-447

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

spiegel rond 60 cm met facet

1728-112

bevestigingsschroef 60 mm wit

0734-020

douchebak 90 x 90 cm
Sphinx 300 [Normaline]

S8H32000..0

douchebakpoten

S8H863000

douchemengkraan Venlo Nimbus 1

2170-454

s-koppeling universeel

1508-902

doucheset Venlo

2009-116

opties:

douchewand Sphinx SupraTop

S8ST51150415

schuifdeur Sphinx SupraTop

S8ST11150415

douchethermostaat Venlo Nimbus

2263-754

0704-452

bad 170 x 75 cm

S8H0V000..0

fonteinkraan Venlo Nimbus

0722-033

badpoten

S8H991000

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

badafvoercombinatie Viega

6001-903

spiegel rond 40 cm met facet

1728-211

badmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-462

s-koppeling universeel

1508-902

doucheset Venlo

2009-116

planchet 60 x 12 cm

6

Sphinx 300

S8800300..0

geen afbeelding beschikbaar

optie:

badthermostaat Venlo Nimbus

2263-788
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Sphinx 300

comfort, pergamon - optioneel

geen afbeelding beschikbaar

Sphinx Dio

staand closet 96 PK

S8000200..0

closetzitting

S8H50400..0

kunststof reservoir Wisa 790

0733-691

bevestigingsschroeven 70 mm nikkel

0719-419

kunststof afvoerbocht Wisa

0739-367

duocloset 54 PK

S8100100..0

reservoir compleet

S85001990..0

closetzitting

S8H50400..0

bevestigingsschroeven 70 mm nikkel

0719-419

wandcloset 22

standaard

uw keuze

uw keuze

wastafel 60 x 48,5 cm

SZ320000..0

bevestigingsset M10x120

0704-403

wastafelmengkraan Venlo Nimbus

0722-157

plugbekersifon Viega wit

1721-000

spiegel 57x40 cm

0725-010

spiegelklemset chroom

0725-887

planchet C&M Adda 50x12 cm

0726-273

bevestigingsschroef 60 mm wit

0734-020

S8200100..0

douchebak 90 x 90 cm Bette

1740-976

closetzitting

S8H50400..0

douchebakonderstel Mepa

0744-086

inbouwreservoir Geberit Duofix

2339-711

douchebaksifon Viega

0746-313

bedieningspaneel Geberit Mambo rvs

2621-761

douchemengkraan Venlo Nimbus

0747-113

keukenmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-470

s-koppeling universeel

1508-894

vorstvrije buitenkraan STR DS100N

2862-795

glijstangcombinatie Venlo 60 cm

2820-637

closetrolhouder HCK Kosmos chroom

3013-083

fontein 36 x 25 cm

S8400100..0

bevestigingsset M8x80

0704-452

fonteinkraan Venlo Nimbus

0722-033

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

spiegel rond 40 cm met facet

1728-211

planchet 60 x 12 cm

S8800300..0

geen afbeelding beschikbaar

opties:

douchewand Sphinx TwiggyTop

S8TW51150401

schuifdeur Sphinx TwiggyTop

S8TW11150401

douchethermostaat Venlo Nimbus

2263-754

bad 170 x 75 cm BetteForm

0740-001

badpoten universeel Bette

3099-363

badafvoercombinatie Viega

6001-937

badmengkraan Venlo Nimbus

0753-335

glijstangcombinatie Venlo 60 cm

2820-637

optie:

badthermostaat Venlo Nimbus
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2263-788
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Sphinx Dio

standaard

closet PK

S8088000..0

kunststof reservoir Wisa 790

0733-667

closetzitting Sphinx Eurobase

S8H5D001..0

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

kunststof afvoerbocht Wisa

0739-367

closetcombinatie PK (incl. reservoir)

SZ163980..0

closetzitting Sphinx Eurobase

S8H5D001..0

bevestigingsschroeven 60 mm wit

0734-020

wandcloset

SZ229000..0

closetzitting Sphinx Eurobase

S8H5D001..0

inbouwreservoir Wisa Excellent

3316-395

bedieningspaneel Wisa Argos dualfl.

3316-460

closetzitting Sphinx Eurobase

geen afbeelding beschikbaar

4

Sphinx 300

S8H5D001..0

comfort, pergamon - optioneel

uw keuze

uw keuze

wastafel 60 x 47,5 cm

S8300300..0

bevestigingsset M10x120

0704-403

wastafelmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-447

plugbekersifon Viega chroom

1720-994

spiegel rond 60 cm met facet

1728-112

bevestigingsschroef 70 mm nikkel

0719-419

douchebak 90 x 90 cm
Sphinx 300 [Normaline]

S8H32000..0

douchebakpoten

S8H863000

douchemengkraan Venlo Nimbus 1

2170-454

s-koppeling universeel

1508-902

doucheset Venlo

2009-116

opties:
geen afbeelding beschikbaar

douchewand Sphinx SupraTop

S8ST51150415

schuifdeur Sphinx SupraTop

S8ST11150415

douchethermostaat Venlo Nimbus

2263-754

keukenmengkraan Venlo Nimbus Eco

1616-630

vorstvrije buitenkraan STR DS100N

2862-795

bad 170 x 75 cm

S8H0V000..0

closetrolhouder HCK chroom

0740-555

badpoten

S8H991000

fontein 36 x 23,5 cm

SZ436000..0

badafvoercombinatie Viega

6001-903

bevestigingsset M8x80

0704-452

badmengkraan Venlo Nimbus 1

2170-462

fonteinkraan Venlo Nimbus

0722-033

s-koppeling universeel

1508-902

plugbekersifon Viega wit

1721-000

doucheset Venlo

2009-116

spiegel 36x30 cm

0724-948

spiegelklemset chroom

0725-887

optie:

badthermostaat Venlo Nimbus

2263-788
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Sphinx CeraTect & Keramag KeraTect beschermen sanitair perfect

Sphinx CeraTect & Keramag KeraTect zorgen voor
een extreem glad oppervlak.

Keramische oppervlakken met normaal glazuur lijken
absoluut glad en dus onderhoudsvriendelijk. Maar wat
we niet met het blote oog kunnen zien, zijn de onregelmatigheden in de poriën. Na verloop van tijd kunnen
zich daar vuil en kalk vasthechten. CeraTect & Keratect
zijn unieke glazuren die de microporiën van keramiek
volledig sluiten en daardoor een volkomen glad oppervlak vormen. Deze gladheid zorgt voor zo weinig
weerstand dat er haast niets op blijft kleven. Dat is
de werking van CeraTect & KeraTect, glazuren die de
schoonheid van het sanitair nog meer tot zijn recht
laten komen.

groot voordeel ten opzichte van coatings die in de loop
der tijd afslijten. CeraTect & KeraTect zijn duurzaam en
zorgen voor een glanzende schone badkamer die jaar in
jaar uit weinig onderhoud vergt.

Glanzend mooi.

CeraTect & KeraTect bevatten geen kleurpigmenten en
geven alle keramiek een stralende glans. De glazuurbehandeling is toepasbaar op alle kleuren van het Sphinx
& Keramag assortiment. CeraTect & KeraTect zorgen
voor moeiteloos onderhoudsgemak. Uw Sphinx & Keramag sanitair is het meer dan waard.

Zelfreinigende werking, dus minder onderhoud.

Water verspreidt zich gelijkmatig over CeraTect & KeraTect oppervlakken en spoelt vuil en bacteriën onmiddelijk weg, zonder sporen na te laten. Omdat zich nauwelijks druppels vormen, wordt kalkophoping voorkomen.
Stromend water heeft op CeraTect & KeraTect een zeer
reinigende werking. Schrobben en schuren is dus niet
nodig. U kunt elk schoonmaakmiddel gebruiken wat u
wenst, maar er is geen noodzaak meer voor agressieve,
soms milieuvervuilende middelen. Af en toe een mild
schoonmaakmiddel ter verfrissing is voldoende. Een
perfecte bescherming van uw sanitair is het resultaat!

Duurzame kwaliteit.

CeraTect & KeraTect zijn beide glazuurlagen die na het
productieproces op het sanitair worden aangebracht.
Hierdoor blijft de laag tijdens de hele levensduur onaangetast. Deze blijvende houdbaarheid is ook een

Garantie Sanitair
Koninklijke Sphinx BV / Keramag BV garandeert een deugdelijke en betrouwbare kwaliteit van het door hen gefabriceerde en geleverde keramische sanitair.
Uitgebreide en gedetailleerde garantiebepalingen worden door ons op verzoek toegezonden.
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Sanitec projectconsultancy, dé gesprekspartner voor bouwprofessionals.
Sphinx en Keramag maken deel uit
van de Sanitec Group, de grootste
aanbieder van sanitaire oplossingen. En dat heeft belangrijke
voordelen voor u. Het belangrijkste
is misschien wel dat Sphinx en
Keramag samen beschikken over
een gespecialiseerde projectenafdeling, Sanitec Projectconsultancy
Benelux. Wij leveren op maat
concepten, visualisaties en projectinformatie voor elk professioneel
project. Onze begeleiding beslaat
iedere fase in het traject, van ontwerp tot en met realisatie. Sanitec

Projectconsultancy is daarmee een
deskundig platform voor individueel advies en projectbegeleiding.
Ons team van Projectmanagers en
consultants staat dagelijks voor
u klaar om u van dienst te zijn bij
het realiseren van uw projecten.
Zowel op projectniveau als door,
in samenwerking met u, een structurele en conceptmatige invulling
te geven aan het sanitair in al uw
projecten.
Samen met u hebben wij een selectie van sanitairconcepten ge-

maakt die uw organisatie toepast in
projecten. In deze uitgave zijn alle
productgegevens helder en overzichtelijk weergegeven.
Indien u meer informatie wenst over
de mogelijkheden met Sphinx en/of
Keramag producten in uw
projecten, dan kunt u natuurlijk
contact met ons opnemen. Wij zijn
u graag van dienst.

Dennis Duffels
Manager Projectconsultancy Benelux

Sanitec Projectconsultancy is actief in de sectoren:

Wij werken samen met:

-

-

woningbouw
renovatie
hotel en recreatie
gezondheidszorg
kantoren
onderwijsgebouwen
overige utiliteitsbouw

Sanitec Projectconsultancy
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht, Nederland
tel +31 (0)43 350 22 33
fax +31 (0)43 325 41 61
projectconsultancy@sanitec.com

architecten
adviesbureau’s
projectontwikkelaars
institutionele beleggers
woningcorporaties
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Projectteam Ons team

staat klaar om u te adviseren en van alle nodige
informatie te voorzien,
samen met u een ‘bestek
op maat’ te maken, de
sanitaire ruimte van uw
project te visualiseren
in 2D en 3D en ondersteuning te bieden bij
de planning. Het kan uw
project tijdens elke fase
deskundig begeleiden:
van visie tot oplossing,
van planning tot realisatie.

Sanitec Projectconsultancy
Benelux
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht NL
tel +31 (0)43 350 22 33
fax +31 (0)43 325 41 61

Website Op de speciale
site voor projectprofessionals staan afbeeldingen van Sphinx projectsanitair, bestekteksten,
foto’s, maattekeningen,
CAD-tekeningen,
brochures…
www.sphinxpro.nl
www.sphinxpro.be
Via de homepage
www.keramag.nl kunt u
een bezoek brengen aan
PRO.KERAMAG.COM.
Deze Duitstalige site is
het platform voor de
professionele gebruiker
uit de handel, installateurs, architecten en
adviesbureaus.

After sales Sphinx en

Keramag leveren naast
kwalitatief hoogstaande
producten een uitstekende after sales service.
Ook na levering kunt u
bij ons terecht voor vragen met betrekking tot
bijvoorbeeld installatie,
onderhoud, garantie…

Koninklijke Sphinx BV
Keramag Nederland BV
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht NL
tel +31 (0)43 350 22 26
fax +31 (0)43 350 22 92

www.keramag.nl

Lambrasse - Wijchen

Pepping Bouw BV
Horst 12
5171 RA Kaatsheuvel, Nederland
tel +31 (0)416 54 85 48
fax +31 (0)416 54 85 00
info@pepping.nl
2
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Sanitec
Projectconsultancy
Benelux

Part of the Sanitec Group

Sanitec Projectconsultancy Benelux
Stationsplein 12 B
6221 BT Maastricht
tel +31 (0)43 350 22 33
fax +31 (0)43 325 41 61
projectconsultancy@sanitec.com

basis bestek sanitair
Wega Basiswoningen
Wega Schermwoningen
december 2006

