RENOCONCEPT | Individuele gedeeltelijke renovatie met systeem
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RENODECO | Decorvariëteit
Natuursteen-decors

Natuursteen,
grafiet-grijs (601)

Natuursteen,
asgrijs (602)

Natuursteen,
mediterraan-beige (618)

Zandsteen-decors

Zandsteen,
terra-beige (604)

Natuursteen,
stucco-wit (619)

Natuursteen,
travertin-beige (684)

Natuursteen-decor

Zandsteen,
terra-bruin (614)

Zandsteen,
terra-grijs (615)

Marmer,
wit-grijs (603)

Tegel-decors

Natuursteen,
champagne (606)

Houtdecor

Tegel,
castello-beige (685)

Tegel,
castello-grijs (686)

Tegel,
antico-grijs (687)

Beton-decor

Metaal-decor

Textiel-decors

Tegel,
antico-beige (688)

Dennenhout,
vintage (620)

Individuele decors
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Zichtbeton,
lichtgrijs (625)
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RenoConcept

Metaal,
roestrood (611)

Linnen,
naturel-antraciet (616)

Linnen,
naturel-beige (617)

Fotoprint,
individueel

RENOCONCEPT | Individuele gedeeltelijke renovatie met systeem

Met de innovatieve RenoDeco wandbekle-

ERVOOR

dingspanelen heeft HSK de basis gelegd
voor een eenvoudige en snelle gedeeltelijke renovatie van de badkamer. Met het
nieuwe gedeeltelijke renovatiesysteem
RenoConcept gaan we nu een stap verder.
Het toekomstgerichte modulaire systeem
biedt onbeperkte ontwerpmogelijkheden in
de badkamer. Wandmodules van hardschuimelementen, die eenvoudig naast
elkaar geplaatst kunnen worden, maken
een eenvoudige ombouw van badrand-naar
douche-armatuur mogelijk - zonder
breekwerkzaamheden, stof, vuil en met een
minimale montagetijd en lage kosten.
Coördinatie met andere vaklui is ook

ERNA

niet langer nodig. De elementen kunnen
eenvoudig ter plaatse bewerkt worden met
conventioneel gereedschap en optimaal aan
de inbouwsituatie worden aangepast.
Het nieuwe RenoConcept kan perfect
worden gecombineerd met RenoDeco
decoratieve panelen voor een individueel
design. De vloer kan ook met de nieuwe
RenoDeco vloerelementen in verschillende
afmetingen in dezelfde look als de wand

1 | Badkuip eruit

2 | Ondergrond
controleren

3 | Afdichting
aanbrengen

4 | Opbouw installeren

worden ontworpen. Het systeemconcept
achter RenoConcept gaat nog verder:
Een geïntegreerd afsluitingsprofiel biedt
naadloos plaats aan 8 mm glazen elementen (zoals het Walk In Pro-model).
Ook een optimaal afgestemde inbouwbox
maakt een probleemloze installatie van
verschillende armatuurseries mogelijk. De
bevestigingsconsole voor hoofddouches en
de afzonderlijke bevestigingssets voor het
veilig bevestigen van accessoires ronden
het doordachte assortiment af. Zo kunnen

6|D
 raagplaat
aanpassen

7 | RenoDeco
aanbrengen

8|D
 ouchecabine
monteren

individuele wensen worden gerealiseerd
voor badkamerrenovatie of gedeeltelijke,
barrièrevrije renovatie.
Hier vindt u meer
info over het
onderwerp:

hsk-nl.nl

5|D
 ouchebak
plaatsen
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VOORBEELD I

VOORBEELD II

Bad eruit – douche erin

Hoge douchebadkuip eruit –
platte douchebak erin

RenoConcept set 3

RenoConcept set 2

Inhoud set:
3 × RenoConcept draagplaat
(100 × 255 × 5 cm)
3 × RenoDeco designplaat
(100 × 255 cm)
1 × hoekprofiel, binnen
1 × hoekprofiel, buiten
1 × verbindingsprofiel
1 × bevestigingsset 1
(4 × schroeven + pluggen)


Inhoud set:
2 × RenoConcept draagplaat
(100 × 255 × 5 cm)
2 × RenoDeco designplaat
(100 × 255 cm)
1 × bevestigingsset 1
(voor bijv. doucherail of handdoekhouder)
(4 × schroeven + pluggen)
1 × hoekprofiel, binnen

Setprijs 1000,- €
Setprijs 1587,- €
4 × montagekit

156,- €

1 × douchebak Marmor polymeer Plan
(100 × 100 cm) +
Aqua Proof dichtset

805,- €

292,- €

1 × acryl douchebak, super-vlak
75 × 170, wit +
Aqua Proof dichtset

672,- €

1 × douchecabine Walk In Pro Concept, 2-dlg.
170 × 200 cm (speciale maat), chroomoptiek
aanslag rechts, ESG Helder
998,- €
1 × AquaSwitch thermostaat
met 2 uitgangen, doucherail,
handdouche, rechthoekig
1 × Regentraverse Lavida
ERVOOR

1 × douchecabine Atelier Plan
Hoekinstap 100 × 100 × 200 cm,
ESG Helder, chroomoptiek
1 × Shower-Set 3.34 hoekig,
AquaSwitch UP-thermostaat met
2 uitgangen wandarm en
hoofddouche designhanddouche

1768,- €

836,- €

1370,- €
ERVOOR
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(vrijblijvende adviesprijs in € (incl. BTW).
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Technische gegevens zonder garantie. Wijzingen voorbehouden (01/2018) X10288

6 × montagekit

