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SANITAIR  
EN TEGELS

EEN BADKAMER DIE BIJ U PAST
De badkamer is dé ruimte in huis om even heerlijk te ontspannen. 
Uw eigen smaak en individuele voorkeuren bepalen hoe u die plek 
inricht, zodat het een bijzondere badkamer wordt die bij u past en 
waarin u zich prettig voelt.
 
De specialisten van Van Munster badkamers en Tegelidee staan 
voor u klaar om met u mee te denken en ervoor te zorgen, dat uw 
persoonlijke wensen terugkomen in de voor u ideale badkamer en 
toilet. U wordt eerst uitgenodigd door Van Munster in Gouda voor 
de indeling en het bepalen van het sanitair. Daarna kunt u langs bij 
Tegelidee om het gewenste tegelwerk te kiezen.
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TEGELS
Tegelidee B.V. is een jong en vooruitstrevend bedrijf. Onze 
voornaamste werkzaamheden zijn het leveren en aanbrengen van 
keramische wand- en vloertegels. 
 
Tegelidee B.V. is een partner van aannemersbedrijven voor 
projectmatige nieuwbouw, utiliteitsbouw en renovatiewerk.

Tegelidee B.V.  
 
Argon 23, 4741 XC Oud-Gastel  
078 - 691 39 48 
info@tegelidee.nl  
www.tegelidee.nl

WWW.TEGELIDEE.NL
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WAAR TEGELIDEE VOOR STAAT

Tegelidee BV staat voor deskundig 
advies en een zeer concurrerende 
prijs en natuurlijk een schitterend 
eindresultaat. Ons doel is dan ook,  
van inspiratie tot realisatie.

SHOWROOM TRAJECT  
 
Tegelidee biedt u de mogelijkheid de
badkamer en toilet naar eigen wens in 
te richten.
Neem samen met de specialisten 
van TegelIdee de tijd om het 
uitgebreide aanbod en laatste trends 
in badkamers, sanitair, en tegels te 
ontdekken.

U ontvangt van Tegelidee een 
persoonlijke uitnodiging voor een 
bezoek aan de showroom.
Na uw bezoek krijgt u een 
gespecificeerde offerte toegestuurd.

Hopelijk tot snel in onze showroom.



WWW.VANMUNSTER.NL

SANITAIR
Van Munster beschikt over showrooms in Gouda en Zwijndrecht 
waar u zich persoonlijk kan laten overtuigen van het enorme 
aanbod op het gebied van badkamers en sanitair. Wij kunnen vele 
gerenommeerde merken laten zien.

Voor het project Tuindershof kunt u terecht in de showroom in 
Gouda.

Van Munster
 
Groningenweg 1, 2803 PV Gouda
0182 - 55 59 99  
showroomgouda@vanmunster.nl
www.vanmunster.nl
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KWALITEIT

Kwaliteit staat bij van Munster hoog 
in het vaandel. Het is dan ook niet 
voor niets dat wij al ruim 20 jaar de 
sanitairleverancier van het Koninklijke 
Huis zijn. 

OVER VAN MUNSTER 

Van Munster & Zonen BV is in 1967 
opgericht en sindsdien al ruim 50 jaar 
een begrip op het gebied van sanitair 
in West- en Midden Nederland.  

Van Munster is de specialist voor 
een complete badkamer en/of 
toiletcombinatie. Ook voor een los 
badmeubel, een douchewand of zelfs 
een complete wellnessruimte kunt u 
bij van Munster terecht. 



SHOWROOM 

Alle gerenommeerde merken zijn vertegenwoordigd in de showroom en voor 
een groot deel hiervan ook uit voorraad leverbaar. In Gouda staan op een 
oppervlakte van ca. 2200 m2 meer dan 100 opstellingen.

Gekwalificeerde verkoopadviseurs ontwerpen met behulp van een 
3-dimensionaal tekenprogramma de sanitaire ruimte in diverse stijlen voor 
uiteenlopende budgetten.  
 
U ontvangt ruim voor de sluitingsdatum een uitnodiging voor het maken van 
een afspraak in onze showroom Gouda. Graag benadrukken wij het nut van een 
afspraak; wij zijn dan in de gelegenheid de tijd, benodigd voor een goed advies, 
voor u vrij te maken. Tijdens de afspraak kunt u het standaard aangeboden 
sanitair bezichtigen en uw  persoonlijke wensen kenbaar  maken.

SANITAIR SHOWROOM



Van Munster

Groningenweg 1
2803 PV Gouda

0182 - 55 59 99
www.vanmunster.nl

Tegelidee B.V.  
 
Argon 23
4741 XC Oud-Gastel  

078 - 691 39 48 
www.tegelidee.nl
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