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Kry jou droombadkamer
Wat jou begroting ook al is, Cashbuild het bekostigbare,
opwindende oplossings om jou badkamer reg te ruk

Gallo images/getty images

VAN teëls en toilette tot storte en spoelbakke, Cashbuild, die kampvegter vir verbruikers, het ’n wye reeks produkte wat
nommerpas is vir enige huis. Met selfs ’n
klein takie kan jy ’n groot verskil maak,
soos wanneer jy nuwe teëls lê.
Cashbuild se pragtige reeks keramiekvloerteëls spog met stylvolle ontwerpe
soos Mopane Marble, Mopane Peach,
Marula Marble, Marula Brown en Mukwa
Wood.
Selfs al is jou begroting knap, kan jy ’n
nuwe badkamer in die kleur van jou keuse
inrig met ’n bad van 1,7 m met handvatsels, ’n Ecolux-plastiekspoelbak, ’n Rapido-P-pan, ’n Courier-wasbak, ’n toiletvoetstuk en ’n plastiektoiletsitplek. Jy sal
ook ’n stort, stortdeur en krane so reg na
jou smaak hier kry.
Cashbuild hou nog ’n toiletstel aan wat
in ’n japtrap aanmekaargesit kan word: die
toilet in ’n boks. Die stel word met hoëdruk-gietsel vervaardig wat groter
duursaamheid verseker. Boonop is dit stylvol volgens die nuutste mode.
Kort jou badkamer ’n lagie verf, kan jy
by Cashbuild uit handelsmerke soos
Dulux, Duram, Champion, Medal en Plascon kies.
Of jy self meng en pas of hul verkoopskonsultante vra om jou jou ideale bad
kamerpakket te help saamstel, jy sal beslis
alles wat jy nodig het onder een dak aantref.

B Besoek jou naaste Cashbuild-winkel om
jou produk uit te soek en die volle reeks
badkamerbykomstighede, gereedskap,
verf, ysterware en boumateriaal te bekyk.
Bel Cashbuild se Sharecall-nommer,

0861-CASHBUILD (227-828-453), vir inligting of om te kyk waar jou naaste winkel is.
Cashbuild-winkels is gerieflik oral oor
Suider-Afrika en vriendelike konsultante is
altyd byderhand met nuttige raad. S

Alles wat nodig is vir jou
nuwe badkamer.
Jy kan kies uit ’n
wye reeks keramiek-vloerteëls.

Plascon
Micatexverf

Rock Grip Universal Acrylic
PVA-verf
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Champion
Super Acrylic
PVA-verf

		

Medal
High Gloss
Enamel-verf

Duram
High Hidingakrielverf
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