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EEN EXTRA 
BADKAMER 
OF TOILET
zonder op te hoeven 
zien tegen een grote 
verbouwing

Zijn de kinderen uit huis en overweegt 
u de ruimte te gebruiken voor het 
realiseren van een gastenverblijf? 

Heeft u een zolder die u graag wil 
ombouwen tot master bedroom met 
luxe badkamer?

Wilt u toch liever een apart toilet in 
plaats van een toilet in de badkamer? 

Al deze projecten zijn eenvoudig te 
realiseren dankzij de producten van 
SANIBROYEUR® en geven bovendien 
ook nog een meerwaarde aan uw huis.

Zoals u kunt zien is bijna alles mogelijk 
zonder ingrijpende verbouwingen, veel 
werkmensen over de vloer, stof of grote 
investeringen. Dit, dankzij de producten 
van SANIBROYEUR®.

Of u nu uw keuken wil verplaatsen, een 
extra toilet wenst of een wasruimte in 
uw garage of kelder wil creëren: met 
SANIBROYEUR® kan eenvoudig een 
extra toilet, een keukenblok of een 
wasmachine geplaatst worden.

Sanibroyeur® BIEDT AL SINDS 60 JAAR ONEINDIG 
VEEL SANITAIRE OPLOSSINGEN DIE DE WAARDE VAN 
UW HUIS DOEN STIJGEN.

CREËER, VERPLAATS OF BENUT ELKE RUIMTE IN UW 
HUIS OF KANTOOR DANKZIJ DE PRODUCTEN VAN 
Sanibroyeur® 

GRATIS 
GARANTIEVERLENGING!
SANIBROYEUR® biedt gratis 3 jaar extra garantie op het volledige UP-
assortiment, bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Profiteer 
van de extra lange garantieduur van 5 jaar en registreer uw product 
online via www.sanibroyeur.info

CREËER MET DE PRODUCTEN VAN 
SANIBROYEUR EEN BADKAMER OF TOILET 
WAAR U WIL

SFA Benelux is een onderdeel van SFA Group een Europees 
toonaangevend bedrijf op het gebied van sanitaire voorzieningen. 
SFA Group streeft ernaar om het voor iedereen mogelijk te maken op 
eenvoudige wijze toiletten, badkamers of keukens te installeren, op elke 
gewenste plek en zonder grote werkzaamheden. SFA is uitvinder van de 
beroemde SANIBROYEUR® en is tegenwoordig een van de wereldwijde 
marktleiders op het gebied van sanitaire installaties. Onze producten zijn 
geluidsarm, staan voor kwaliteit en technisch vakmanschap en voldoen 
aan de strengste eisen.

SFA benelux heeft een uitgebreid netwerk aan vakmensen die u bij uw 
project kunnen helpen. 

KIJK OP DE INTERNET SITE VOOR HET 
DICHTSTBIJZIJNDE VERKOOPPUNT: 
WWW.SANIBROYEUR.INFO 

VUILWATERPOMPEN EN FECALIËNVERMALERS
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de badkamer die 
er niet was

walk-in-kast wordt 
badkamer 

extra toiletruimte voor 
het kantoor aan huis

Wat een onmogelijke 
opgave lijkt, wordt met 
SANIBROYEUR® wel 
mogelijk.

Deze ruimte die tot 
voor kort werd gebruikt 
als opberghok, is in 
korte tijd omgetoverd 
tot een comfortabele 
badkamer bij de 
logeerkamer. 

En dit allemaal dankzij 
de SANIPACK Pro UP 
van SANIBROYEUR®. 
SANIPACK Pro 

UP is geschikt voor 
toepassingen met 
een wandcloset 
en heeft drie extra 
aansluitmogelijkheden 
voor een wastafel, bidet 
en douche.

Wat gisteren nog 
een kamer met een 
walk-in kast was, kan 
op korte termijn een 
gastenverblijf met 
een eigen badkamer 
worden. Dit dankzij de 
SANICOMPACT en 
de SANIFLOOR van 
SANIBROYEUR®.

SANICOMPACT 
toiletten zijn snel te 
plaatsen en brengen 
op elke gewenste 
plek in uw woning 
extra sanitair comfort. 
SANICOMPACT 
toiletten zijn ook 
ideaal om te installeren 
op een bovenetage 
voor minder mobiele 
mensen zoals 
bijvoorbeeld senioren.

Met SANIBROYEUR® 

creëert u zonder 
grote werkzaamheden 
een extra toiletruimte 
bij uw kantoor aan 
huis. 

De ruimte die tot voor 
kort werd gebruikt als 
kantoor, is in korte tijd 
omgetoverd tot een 
kantoorruimte mét 
extra toiletruimte.

En dit allemaal 
dankzij de SANIWALL 

Pro UP van 
SANIBROYEUR®. 
SANIWALL Pro UP 
biedt een fraaie en 
complete oplossing 
voor het installeren 
van een wandcloset op 
elke gewenste plek. 

Ook kunt u er een 
wastafel, bidet of 
douche op aansluiten. 
Zo creëert u eenvoudig 
een extra toilet- of 
doucheruimte in uw 
huis of kantoor. 
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