De badkamer, de plek waar je elke dag tijd doorbrengt. Je start er je dag en je
eindigt er je dag. Of je nou je tandenpoets of je opfrist, je moet je er fijn

voelen.

Maar waar begin je? Van visgraat tegels, tot ronde spiegels, er is
tegenwoordig zoveel keuze. Er zijn zoveel meningen, maar het belangrijkste
van allemaal is dat jouw badkamer bij jou moet passen. En bij niemand anders.
Jij bent degene die elke dag weer in jouw prachtige badkamer zal zijn.

Bij Mincio helpen we jou je badkamer en toilet precies te realiseren zoals jij
het wilt hebben. Mincio is elke dag opzoek naar tot de verbeelding sprekend
(beeld)materiaal om jou te inspireren en uit te zoeken wat bij jou past.

Alle inspiratie die je vindt. Op het internet, op onze sociale media, bij de
buren, in Woonmagazines, het maakt ons niet uit. We gaan het samen
realiseren in jouw huis.
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Van 2D naar 3D

Tijdens onze eerste Skype sessie
hebben we gesproken over de
indeling van jullie badkamer. Het
uitgangspunt was deze afbeelding.
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2D indeling van
de badkamer
Een heerlijke ruimte, met voldoende licht.
Er is alle ruimte om er ‘s ochtends en ‘s
avonds met meerdere mensen te zijn.

plattegrond
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3D video met de indeling
van de badkamer
Een te gekke film met inspiratie van hoe
jouw badkamer er straks in werkelijkheid
uit zal zien. Kijk en geniet.

film
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Uitgangspunten kleuren

Een prachtige betonlook vloer, visgraat
groene tegels en gestucte wanden. Een
stoere en speels badkamer waar je tot in

lengte van dagen met plezier zal zijn.
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Tegels

Tegels betonlook 60x60 Temgri
Tegels retro green 7,5x30 cm.
handgevormd

Tegels glans wit 7,5x15 cm.
handgevormd
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Wandcloset en
inbouwreservoir met
drukplaat
Inbouwreservoir TC
Drukplaat TC wit rechthoekig
Wandcloset Sulvin, randloos, met

vlakke/platte zitting
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Badmeubel en
wastafelkraan
Badmeubel 100 cm. grey eiken,
badmeubel heeft 'ongelijke' lades en
met een wastafel zonder kraangaten,

inclusief mat zwarte afvoerstop /
Clickwaste t.b.v. wastafel
Hoge kast 40x35 cm. grey eiken hout
Inbouw wastafelkraan mat zwart met

enkele bediening
Spiegel met matzwarte rand rondom
100x70 cm.
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Het half vrijstaande bad

Badkraan mat zwart inclusief slang van
150 cm., wandhouder en
staafhanddouche

Bad 180x80 hoek, inclusief zwarte
badafvoer en pootset
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Douchegedeelte

Mat zwarte regendouche 20 cm.
douchekop opbouw set
Tegeldrain 80 cm., compleet RVS

uitgevoerd
Inbouwnis mat zwart 30x30, iets
uitstekend
Nisdeur met zwart stalen frame type

Verona 100 cm.
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Het vervolg, wanneer je de
artikelen bij ons bestelt
Je ontvangt van ons dit document
Je ontvangt van ons jouw badkamer
film(s)

Je ontvangt alle plattegronden met de
maten van je badkamer
Je ontvangt alle benodigde 2d aanzichten
met maten van je badkamer, wanneer je

deze nodig hebt
Je ontvangt van ons alle (beschikbare)
lijntekeningen en documentatie van de
door jou bestelde artikelen
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Tijdens het bouwen van je badkamer(s)

Het is niet voor niets geweest dat je voor ons hebt gekozen. Je wilde een beetje
anders zijn, weg van de gebaande paden. Met Mincio heb je dat voor elkaar
gekregen. Jouw badkamer wordt zoals jij dat wilt. Net even anders, heel veel

spannender. Je hebt zelf het heft in handen genomen, je liet je niets aanpraten. Je
bent anders, jij bent gewoon jezelf.

Samen gaan we ervoor zorgen dat het eindresultaat wordt zoals de tekeningen.

Tijdens de bouw van je badkamer ontstaan er vragen op detailniveau. Deze vragen
mag je rechtstreeks naar ons doorsturen. Wij zullen in dat geval in direct contact
met de installateurs afstemmen welke beslissing er genomen moet worden. We
denken alleen maar aan het design van jouw badkamer.
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BIJLAGEN

Offerte
Technische tekeningen van alle
bestelde artikelen (mits beschikbaar

worden deze tekeningen na bestelling
en voor aanvang van jouw project
toegevoegd als bijlage aan dit
document)
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DISCLAIMER
Mincio streeft ernaar dat alle informatie in dit document correct is. Mincio accepteert echter geen aansprakelijkheid voor on juistheden en voor onjuiste informatie van derden
waarnaar in dit document verwezen wordt. In de door Mincio verstrekte informatie op in dit document kunnen zonder voorafgaand e mededeling wijzigingen worden aangebracht.

Berekeningen en afmetingen in dit document worden beschreven, zijn indicatief. Aan de met behulp van door de gebruiker verstr ekte gegevens tot stand gekomen afmetingen en
adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor afmetingen en adviezen die worden verkregen door middel van software die in dit document gebruikt is voor het
samenstellen van plattegronden, afmetingen, adviezen of anderszins.

De in dit document afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, alsmede de in dit
document beschikbare documentatie zijn eigendom van of in licentie bij Mincio, en worden beschermd door auteursrecht, merkenr echt en/of enig ander intellectueel

eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot dit d ocument.

Op verschillende plekken in dit document maken wij gebruik van beeldmateriaal van derden. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal
in dit document te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorw aarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Koophandel en staan tevens afgebeeld op onze website https:// www.mincio.nl/algemene-voorwaarden. Hierbij verklaart u dat u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en
akkoord te gaan met de inhoud en toepasselijkheid hiervan.
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