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Introductie: 

Raab Karcher gevestigd in Middelburg is door De Kok Bouwgroep geselecteerd om je te 

adviseren over tegels en sanitair voor jouw nieuwe woning. Onze samenwerking is gebaseerd op 

een goede communicatie en onderling vertrouwen. Kwaliteit en service naar onze 

opdrachtgevers zijn daarbij zowel bij De Kok Bouwgroep als Raab Karcher vanzelfsprekend. 

Raab Karcher stelt zijn showroom in Middelburg graag voor je open. Je wordt uitgenodigd en 

tijdens het bezoek worden je wensen in beeld gebracht, met als resultaat een badkamer en toilet 

passend bij jouw woning. 

Wij willen je tevens informeren dat onze showroom ook een gevarieerde keuze aan keukens 

heeft. Wanneer je ons bezoekt om jouw ideale badkamer en toilet samen te stellen helpen wij je 

ook graag bij het verwezenlijken van jouw droomkeuken.

Raab Karcher Middelburg heet je van harte welkom in de showroom.



Villeroy & Boch:

Villeroy & Boch biedt een sterke en mooie collectie op 

het gebied van wonen en baden. De inrichting van 

jouw huis kan met deze producten heel stijlvol en 

compleet zijn, én ook betaalbaar. Laat je inspireren 

door de mooie collecties van Villeroy & Boch en maak 

het leven mooier! 

Zelfs het kleinste detail voldoet aan de hoogste eisen 

qua materiaal en vormgeving. Geïnspireerd door het 

hier en nu én de toekomst, doet Villeroy & Boch er 

alles aan om de mooiste producten te maken. Ruim 

260 jaar geschiedenis heeft namelijk veel ervaring en 

vakmanschap opgeleverd.

Naast de stijlvolle keramisch badkamertegels, voldoen 

ook de badkamermeubelen, baden en 

douchecombinaties aan de hoge eisen van design, 

kwaliteit en functionaliteit. Villeroy & Boch biedt je een 

hele badkamer uit één hand. Hiermee beleef je elke 

dag de ontspanning en ervaar je de inspiratie!

.

Erkalinea:

Erkalinea biedt een compleet assortiment 

kwaliteitsproducten voor de badkamer en is specifiek 

afgestemd op de Nederlandse markt. Elk product is 

dankzij een zorgvuldige selectie op criteria als 

vormgeving, materiaalkeuze, kleurgebruik, kwaliteit en 

functionaliteit een waardevolle toevoeging in de 

badkamer. 

Mooi design, betrouwbare kwaliteit en een aantrekkelijk 

prijsniveau zijn daarbij verzekerd. Erkalinea heeft alles 

voor de inrichting van de badkamer: van baden, 

douchewanden en afvoeren tot kranen, accessoires, 

wandclosets en meer.



Badkamer 

Getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Visualisatie

Villeroy & Boch O’novo wastafel, afm. 60 x 49 cm, kleur wit 

In combinatie met: 

Wastafelbevestiging-set 

Grohe Eurosmart wastafelkraan zonder waste, kleur chroom

Viega project plugbekersifon, kleur chroom

Erkalinea Spiegel 60 x 80 cm 

In combinatie met: 

Spiegelklemmen 

Aco Flexdrain E rooster voor douchegoot 69 cm, rvs

Villeroy & Boch O’Novo pack wandcloset directflush 

diepspoel met softclose zitting, kleur wit

Geberit bedieningsplaat, kleur glans chroom

In combinatie met:

Geberit inbouwreservoir UP320



Badkamer 

Getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Visualisatie

Villeroy & Boch O’novo bad, afm. 180 x 80 cm, kleur wit 

In combinatie met: 

Badwaste

Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan badthermostaat

Grohe Tempesta New badset

Bad enkel bij vrijstaande en 2^1 kapwoning

Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan badthermostaat

Grohe Tempesta New Badset



Toilet 

Getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Visualisatie

Villeroy & Boch O’novo fontein, afm. 36 x 27,5 cm, kleur wit 

In combinatie met: 

Fonteinbevestiging 

Grohe Universal fonteinkraan, kleur chroom

Viega project plugbekersifon, kleur chroom

Geberit bedieningsplaat, kleur glans chroom

In combinatie met:

Geberit inbouwreservoir UP320

Villeroy & Boch O’Novo pack wandcloset directflush 

diepspoel met softclose zitting, kleur wit



Kranen 

Getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Visualisatie

Grohe Grohtherm 800 douchethermostaat, kleur chroom 

Grohe Eurosmart wastafelkraan, kleur chroom

Grohe Universal fonteinkraan, kleur chroom

Grohe Tempesta new glijstangset, kleur chroom 



Tegelpakket  

Getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Visualisatie

Wandtegels:

Vloertegels RKO-HE20205 
afm. 45x45 cm 
Light grey

Vloertegels RKO-HE20206 
afm. 45x45 cm 
Mid grey

Vloertegels RKO-HE20207 
afm. 45x45 cm 
Greige

Vloertegels:

Vloertegels RKO-HE20208 
afm. 45x45 cm 
Dark brown

Schlüterprofiel:

De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden afgewerkt met een 

aluminium kwartrond schlüterprofiel. 

Kleur overeenkomstig de tegel.

Wandtegels RKO-
HE20201 
afm. 20x40 cm 
Wit-mat

Wandtegels RKO-
HE20202 
afm. 20x40 cm 
Wit-glans

Wandtegels RKO-
HE20203 
afm. 20x40 cm 
Creme-glans

Wandtegels RKO-
HE20204 
afm. 20x40 cm
Creme-mat



Neem voor meer informatie contact op met :

Raab Karcher Middelburg

Waldammeweg 2

4338 PJ Middelburg

Tel.: 0118-625055

receptie.middelburg@raabkarcher.nl

www.raabkarcher.nl


