Pure

WOONKLAARPAKKET
Makkelijk, snel en efficiënt
Alles in één stijl
Uit voorraad leverbaar

n
Eenvoudig te bestelle
pp
met de BMN Connect-a
WOONKLAARPAKKET PURE

Makkelijk, snel en
efficiënt inrichten

Voor de basisinrichting van keuken, badkamer en
woonruimte biedt Procasa een totaaloplossing met
het woonklaarpakket PURE. In deze brochure lichten
we het standaardassortiment uit.

Heel praktisch

Lever een woning Compleet
OP met o.a. raamdecoratie

Met het woonklaarpakket ben je verzekerd van een
selectie wand- en vloertegels, praktisch keukenblok
en een uitgebreid sanitair pakket voor badkamer
en toilet. De PURE collectie is van kwaliteit en zeer
gunstig geprijsd.

Bespaar tijd en geld
Het gekozen woonklaarpakket leveren wij uit voorraad op afroep en wordt Just-In-Time afgeleverd op
de bouwplaats. Ook is het mogelijk om elk pakket per
adres in de bedoelde ruimte te plaatsen. Dit scheelt
manuren en vermindert de foutmarge. Daarnaast heb
je met het woonklaarpakket het comfort van één vaste
contactpersoon en een aantrekkelijk volumevoordeel.

Wij luisteren naar je wensen

Tegels

BMN Connect vertelt graag alle mogelijkheden en
uitbreidingen. Informeer naar de andere pakketten in

EEN TIJDLOZE COLLECTIE

diverse stijlen en verschillende prijsklassen.
Heb je vragen en/of wil je een offerte op maat?
Mail ons op connect@bmn.nl

Met de tijdloze wand- en vloertegels
en een compleet sanitairpakket maak
je de badkamer helemaal af.

een praktisch keukenblok
vind je standaard in het
woonklaarpakket van Procasa.

Sanitair

VOOR IEDER BUDGET

Keuken

COMPLEET EN EENVOUDIG

Be inspired.

Wooninrichting
DIRECT BEWOONBAAR

P7
P9
P13
P15

Met de BMN Connect app inventariseer
én bestel je eenvoudig op locatie.
Snel, makkelijk en betrouwbaar.

Duurzaam en efficiënt bouwen
BMN Connect biedt vastgoedpartijen
een totaalpakket van oplossingen voor
duurzaam en efficiënt (ver)bouwen.
Dit zorgt voor voordelen als lagere
bouw-, arbeids-, faal- en logistieke
kosten. Hiermee dragen we ook bij aan
CO2-reductie, betere woningkwaliteit
en bovenal tevreden eindgebruikers.
BMN Connect is een service van
BMN Bouwmaterialen. Met ruim
80 vestigingen tevens marktleider in
Nederland voor professionals in de bouw.
Wij doen onze klanten vier krachtige
beloftes: de beste service, de juiste
voorraad, flexibele logistiek en vakkundig
advies.
Zo eenvoudig werkt het
Het Procasa PURE woonklaarpakket
bestaat uit een compleet aanbod voor
keuken, badkamer en toilet, aangevuld
met vloer- en raambekleding. Daarmee
nemen we woningbouwverenigingen,
vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars
en aannemers veel werk uit handen.
Daarnaast is het mogelijk tegen meerprijs
te kiezen voor extra en luxere opties

we leggen makkelijk de keuze
van de huurders vast in de app
Met de BMN Connect App is
het geselecteerde assortiment
altijd binnen handbereik
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De BMN Connect
app neemt je
werk uit handen
Alle pluspunten op een rij

Slimme
oplossingen
voor de
vastgoedsector

In enkele minuten neem je de woning op
en bestel je de juiste materialen
Hiermee voorkom je miscommunicatie en
is het zoekraken van bonnen verleden tijd
Je hebt altijd alle informatie bijeen,
inclusief notities, foto’s en video’s voor
de uitvoerende partij
Inrichting op maat, met o.a. keuken- en
badkamermodule en materiaallijsten
Naast de totale voorraad is ook de
bestelgeschiedenis inzichtelijk per adres
en opdrachtgever
Maak eenvoudig vergelijkingen en
analyses voor toekomstige projecten

“Ik geef de wijzigingen door aan BMN en zij
voeren ze door in de app. Al onze opzichters
en woninginspecteurs gebruiken nu de
juiste materialen en prijzen.”

Be inspired.
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De tijdloze witte
wandtegel laat
zich moeiteloos
combineren
met verschillende
woonstijlen.

Tegels

Een tijdloze collectie
Een mooie tegel in de badkamer of keuken is
onmisbaar, maar het kiezen van de juiste tegel
kan lastig zijn. De witte wandtegel van Procasa is
een all time favourite! Het past in ieder interieur,
nu en over 10 jaar. Met de keuze uit mat en
glanzend bepaal je de uitstraling. Zo zijn matte
tegels populair vanwege hun pure en simpele
looks en hebben glanzende tegels meer een luxe
uitstraling. Met de vier verschillende natuurtinten
uit de Procasa vloertegelcollectie geef je een
ruimte eenvoudig meer sfeer.

Wit
15x15

Glanzend 267460

Beige
Glanzend 296992

Tegels voor in de keuken en badkamer

Grijs/bruin
Glanzend 296993

Donkergrijs
Glanzend 296994

Mat 267461

> Vloertegels
Uitvoering: RTT
Stroefheid:
15x15: R11B
30x30: R10A

VLOERTEGELS

15X15

WANDTEGELS

> Wandtegels (gerectificeerd)
Glanzend
Mat

30X30

15X15
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Antracite

Earth

Clay

Basalt

15x15

R11/B: 60000342423

R11/B: 60000342444

R11/B: 60000342442

R11/B: 60000342426

30x30

R10/A: 60000312798

R10/A: 60000312804

R10/A: 60000312802

R10/A: 60000312799

Be inspired.
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Sanitair

Voor ieder budget

maak het pakket compleet met
een verduisterend rolgordijn
Meer wooninrichting? Ga naar p. 15

Met de juiste elementen creëer je eenvoudig een
funtionele badkamer die bij iedere type bewoner
past. Ontdek het gemak van ons samengesteld
sanitairpakket en breid het uit met extra of luxere
opties. Met een mooie vloertegel of passende
raamdecoratie maak je het geheel helemaal af.

Standaard Met Planchet

Goede Sanitaire basis
makkelijk en snel
te realiseren
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de thermostatische kraan is makkelijk
te bedienen en waterbesparend

De Procasa vloertegel
is verkrijgbaar in 4 kleuren
en 5 formaten

Be inspired.
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Sanitairpakket
bestaat uit:
Geberit Reservoir compleet
wit laaghangend
Art.: 305165
Procasa Nilo Fonteinkraan
koud Art.: 478767
Doucheset
Glijstang 60 cm
3-spray
Art.: 305185
Procasa Kila Spiegel rond
60 cm Art.: 479951

Fontein 38 x 24,5 cm
Art.: 305184
Planchet 60 x 15 cm
Art.: 322656
Wastafelmengkraan met
automatische
ledeging
Art.: 305186

Wastafel rond 60 x 45 cm
Art.: 305183

Opties:

Toiletzitting
Art.: 305191
Onderpot
AO vlakspoel
Art.: 305188

Thermostatische
douchemengkraan
Art.: 322420

Procasa Bedieningsplaat
wit Art.: 478774

Inbouwreservoir
Art.: 478771

Spiegel
40 x 60 cm Art.: 305162

Procasa Essentials Radiator
H600/800/11, 800 Watt
Art.: 486591

Procasa Wandcloset
diepspoel Art.: 478801

Een goede basis
voor elke badkamer
10
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Onderpot
AO diepspoel Art.: 305180
PK diepspoel Art.: 305181

Procasa Toiletzitting
met softclose
Art.: 478806

Vitra Wastafel 55 x 44 cm
Art.: 478814

De tegelverdeling in de badkamer:
– Douchegedeelte 15x15 cm (R11),
– Vloer 30x30 cm (R10)
– Wandtegels van 15x15 cm

Procasa Luca Slim Douchebak
90 x 90 x 4 cm, Art.: 462869

Enkele handdoekhaak
Materiaal: RVS, Art.: 462937

* Alle artikelen worden inclusief koppelmaterialen en toebehoren geleverd!

Procasa Nova Toiletrolhouder
Materiaal: chroom met klep
Art.: 463615
Procasa Nova
Toiletborstel (wand)
Chroom Art.: 463614

Be inspired.
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Keuken

Altijd uit voorraad leverbaar
voor een vaste pakketprijs

Compleet en
eenvoudig te
bestellen

Softclose
op ALLE deuren
en laden

Inclusief grepen
en beslag

Kraan met
cool- en ecostart
Werkblad inclusief
ingebouwde spoelbak

Stijlvol zwart
werkblad

Met het alles-in-1 pakket kies je voor
een compleet keukenblok van Duitse
kwaliteit. Betrouwbaar, degelijk en
altijd uit voorraad leverbaar voor een
vaste pakketprijs.
De witte basiskeuken bestaat uit 3 onderen 3 bovenkastjes, een kraan met cool- en
ecostart, een vlakinbouw spoelbak met
korfplug, fronten, grepen en een stijlvol
zwart multiplex werkblad in natuursteenlook.
Het werkblad is voorzien van een waterkering.
Daarnaast zijn alle deuren en laden voorzien
van softclose en afgewerkt met laserkant.
Dit maakt de fronten krasbestendig en
onderhoudsvrij. De spoelkast heeft een
aluminium bodemplaat en de keukenplint is
uitgerust met een geïntegreerd vochtprofiel.
Voor extra stabiliteit zijn de achterwanden
8 mm dik. Een moderne keuken die van vele
gemakken is voorzien.
Je kunt de keuken uitbreiden met extra kasten
of helemaal afmaken door keukenapparatuur
mee te bestellen. Wij leveren standaard
bekende merken tegen de meest gunstige
tarieven.

Spoelkast
met aluminium
bodemplaat

12

Procasa | 2019

– Verkrijgbaar in 8 verschillende maten (150-240 cm)
– Eenvoudig te bestellen
– Altijd uit voorraad leverbaar
– Voordelige vaste pakketprijs
– Inhuizen of leveren in keukenbox op verzoek
– Diverse uitbreidingsmogelijkheden

PLINT MET
VOCHTPROFIEL

Mag het nét wat luxer? Naast het standaard
assortiment zijn er tegen meerprijs extra en luxere
opties beschikbaar, ZOWEL inbouw als vrijstaand.

Een complete keuken
van 180 cm bestaat uit:
3x Bovenkast
60 x 78 cm
met 2 planken

Kraan Venlo laag
met CoolStart en EcoStart
Werkblad 181 cm
inclusief ingebouwde spoelbak, kraangat,
waterkering en afgewerkte zijkanten.

Besteksindeling 60 cm

Zwart

Handgreep RVS

1x Spoelkast 60 cm
met aluminium
bodemplaat

2x Onderkast 60 cm
met volledig uittrekbare lade

Plintpakket
Zwart, 20 cm incl. zijplinten
en koppelstukken

Extra opties (vrijstaande apparatuur):

Etna koelkast 143 cm
hoog Art.: 487373

Etna fornuis met
inductie 60 cm
Art.: 487374

Etna afzuigkap 60 cm
Art.: 487558

Be inspired.
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Wooninrichting

Raamdecoratie, vloeren en deuren
Maak een woning écht af met een mooie vloer, sfeervolle
raamdecoratie en de juiste deuren. Kies uit het smaakvolle
assortiment en kies voor gemak en een vaste pakketprijs.

Transparant of
verduisterend

Svedex Superlakdeur
Alpine wit, gebroken wit of warm wit
Standaard maten 530 t/m 880 x 2015/2115/2315 mm,
honingraatvulling deurdikte ca. 39 mm,
krasvaste Superlak (EPC), FSC Mix 70%
gecertificeerd SCS-COC-00755

Transparant
Wit LR 012

Antraciet LR 067
Verduisterend
Wit LR 502
Antraciet LR 553

Deurbeslag Type: Mood
Art.: 469648, 469616, 469615, 469677, 469435

Bruin eiken
Art.: 302357

MAAK DE WONING
DIRECT beWOONBAAR MET
VLOEREN EN MEER
Bruin eiken
Art.: 302357

Natuur licht eiken
Art.: 302356

Rustiek grijs eiken
Art.: 302352
Laminaat: 138,3 x 19,3 cm x dikte 7 mm

Binnendeuren
stomp of opdek

Beton
Art.: 487942
Laminaat: 128,6 x 19,4 cm x dikte 7 mm
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Be inspired.
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Een tijdloze collectie Tegels
Een complete badkamer
bestel je makkelijk en snel

Stijlvol en efficiënt inrichten met
Raamdecoratie, vloeren en deuren
Voor de basisinrichting van keukens, badkamers en woonruimtes
biedt Procasa een totaaloplossing met het woonklaarpakket PURE.

Be inspired.

De tijdloze collectie is van kwaliteit en altijd gunstig geprijsd.

Hier verkrijgbaar

Mail connect@bmn.nl of kijk op bmnconnect.nl/over-ons voor de telefoonnummers.

