
 

 

 
     

 Nostalgische Tegeltjesspoelbakken 
 

 

- Hoogwaardig tegelbak in Hittebestendige Epoxyhars gegoten, dus geen 

vervormbare plaatstalen buitenbak. 

- Bak kan niet lekken en tegels kunnen niet loslaten. 

- Meerdere kleurcombinaties mogelijk. Behalve de standaard zwart-wit  

combinatie is de levertijd 2-3 weken. 

- Aflopend met afsluitbare plug en overloop. 

- Nostalgische afvoer 100x100 ook leverbaar in RVS en Messing. Niet 

afsluitbaar en zonder overloop. (Dit is alleen mogelijk in een even aantal 

tegels in de breedte)  

- Vele maten leverbaar. 

- De levering is incl. afvoer en montage hoeken. 

- Prijzen zijn incl. btw 

- Tegeltjesspoelbakken in zwart-wit uit voorraad leverbaar. 

- Maten kunnen -2mm +2mm afwijken in de tegelmaat 

- LET OP!!  Als het blad maar 60cm breed is tegelbak van 7 tegels breed 

plaatsen. 

- Dit i.v.m. overloop en kraan die achter de bak moeten. 
 

Kantoor en showroom 
Willaertstraat 2a, 5344 AB Oss 
Tel. (0412) 632552 
Fax (0412) 640497 
E-mail: info@devriesterrazzo.nl 
Internet: www.devriesterrazzo.nl 

Op al onze aanbiedingen zijn van toepassing de alg. leverings-
voorwaarden. Algemenen consumentenvoorwaarden en 
algemene voorwaarden voor zakelijk verkeer gedeponeerd door 
de NOA bij de K.v.K te Utrecht onder nummer 30171023.  
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Spoelbakmaten en prijzen 

  

Buitenmaat: 
28.2x38.8x17.2 
Binnenmaat: 
24.5x34.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 5x7 
 
Prijs op 
aanvraag  
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats 

  

Buitenmaat: 
28.2x43.7x17.2 
Binnenmaat: 
24.5x39.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 5x8 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats 

  

Buitenmaat: 
38x38.8x17.2 
Binnenmaat: 
34x34.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 7x7 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken 
Afhalen van de 
werkplaats  

  

Buitenmaat: 
42.7x38.8x17.2 
Binnenmaat: 
39x34.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 8x7 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats 

  

Buitenmaat: 
42.7x43.7x17.2 
Binnenmaat: 
39x39.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 8x8 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats 

  

Buitenmaat: 
47.6x38.8x17.2 
Binnenmaat: 
44x34.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 9x7 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats  

  

Buitenmaat: 
47.6x43.7x17.2 
Binnenmaat: 
44x39.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 9x8 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken 
Afhalen van de 
werkplaats 

  

Buitenmaat: 
52.4x38.8x17.2 
Binnenmaat: 
49x34.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 10x7 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken 
Afhalen van de 
werkplaats 



  

Buitenmaat: 
52.4x43.7x17.2 
Binnenmaat: 
49x39.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 10x8 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats 

  

Buitenmaat: 
62.5x38.8x17.2 
Binnenmaat: 
58.6x34.7x15 
Tegelmaat (cm): 
5x5 
Maat bak 
(tegels): 12x7 
 
Prijs op 
aanvraag 
Incl. afvoer en 
montagehoeken, 
Afhalen van de 
werkplaats 

 

 

Tegeltjes kleuren 
 

Let wel op! Standaard hebben wij de zwart-wit combinatie op voorraad. Indien 

u een kleurcombinatie kiest zal er 10% van de prijs bijkomen en bedraagt de 

levertijd ± 2- a 3 weken. Tevens kunnen (tegelspoelbakken) in kleur niet retour 

gestuurd worden 

     
Zwart-wit Zwart-rood Zwart-ivoor Wit-rood Wit-bruin 

     
Wit-unigrijs Zwart-unigrijs Zwart-cognac Zwart-antraciet Wit-pale grijs 

  

   

Zwart- pale grijs Wit- blauw    

 


