Productblad
De Frisse Badkamer

De zeer korte
doorlooptijden
van de Frisse
Badkamer
Badkamerrenovatie
binnen 3 werkdagen

Beperk de overlast zonder in te leveren op kwaliteit
Bij een renovatie met De Frisse Badkamer gebruiken wij geprefabriceerde wandpanelen en vloerelementen van hoge kwaliteit. Deze worden direct
tegen het bestaande tegelwerk gemonteerd,
waarbij de gebruiksruimte nagenoeg behouden
blijft. Daardoor hoeft het bestaande tegelwerk
niet verwijderd te worden. Alleen het leggen van
de leidingen in de bestaande wanden vergt licht
sloopwerk. Daarvoor gebruiken wij geavanceerde
stofafzuiging en geluidsarme apparatuur.
Vast team van servicegerichte renovatiespecialisten
Om te zorgen dat de renovatie voor uw klanten
zorgeloos verloopt, zetten wij per woning een
vast team in van twee vakmensen. Deze renovatiespecialisten zijn gewend om bij bewoners over
de vloer te komen, met aandacht voor klantvriendelijkheid en respect voor ieders persoonlijke
leefomgeving. Uw klant heeft dus steeds een vast
aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden ene
ondervindt minimale hinder.
Klantvriendelijke aanpak, stijlvol resultaat
Met De Frisse Badkamer kiest u voor duurzaam
en stijlvol wooncomfort. De wandpanelen en
vloerelementen zijn vervaardigd met hoogwaardige materialen en kunnen worden geleverd in
een dessin naar keuze.

Met bijvoorbeeld een tegelmotief, betonstuc-look
of een houtprint. Het resultaat is een eigentijdse
uitstraling met een strakke afwerking. De panelen zijn kras- en slijtvast, waterbestendig en
gemakkelijk schoon te houden. Door het ontbreken van voegen is er bovendien minder kans op
schimmelvorming dan bij traditioneel tegelwerk.
Duurzame keuze
Een renovatie volgens De Frisse Badkamer-concept is aanzienlijk minder belastend voor het
milieu dan een traditionele renovatie. Er is niet
alleen veel minder bouwafval, maar de productie
van de wand- en vloerelementen leidt bovendien
tot minder CO2-uitstoot dan de vervaardiging
van keramische tegels.
De kwaliteit en garantie zoals u van ons gewend
bent
Frisse Badkamer is niet alleen uiterst klantvriendelijk door de schone en snelle werkwijze. Het is ook
een zeer robuuste en onderhoudsvrije oplossing. De
kwaliteit en levensduur van de wand- en vloerpanelen zijn in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk al
meer dan 20 jaar beproefd. Ze blijven decennialang
in uitstekende conditie, met nauwelijks kleurverlies.
We geven dan gewoon ook dezelfde garantie als
bij traditionele renovaties. Dat is renoveren zonder
zorgen!

