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VILLEROY&BOCH
Traditie, innovatie en design op het hoogste niveau
Villeroy & Boch biedt innovatieve producten voor wonen, baden, tegels en tafelcultuur. Met diverse collecties in verschillende
prijsklasses kan iedereen met onze producten het dagelijkse leven verfraaien en zich door het stijlvolle en tijdloze design laten
inspireren.
De naam Villeroy & Boch is een belofte. Sinds 1748 ontwikkelen wij de mooiste producten waarvan de uitzonderlijke kwaliteit
direct opvalt, omdat ze zelfs tot in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materialen, uitstraling en duurzaamheid.
Naast de keuze voor exclusieve materialen, het integreren van innovatieve functies en het altijd verrassende design worden al
onze producten onderworpen aan uitvoerige, interne, continue kwaliteitscontroles. Geïnspireerd door de diep gewortelde traditie
en innovatiecultuur laat Villeroy & Boch met haar design collecties regelmatig dromen werkelijkheid worden. De innovaties van
Villeroy & Boch zijn de maatstaf voor de trends van vandaag en morgen.
Voor elke stijl en inrichting is er een complete badkamer van Villeroy & Boch. Diverse keramische badkamercollecties kunnen
worden gecombineerd met bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en douchecombinaties. Alle producten zijn ontwikkeld
met bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit, functionaliteit en design.
Wij verwelkomen u graag in een badkamer van Villeroy & Boch!
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NB: Het navolgende is vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze visualisatie.
Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

PAKKET 3

PAKKET 3
Diepspoelcloset Avento DirectFlush zonder spoelrand met zitting met
SoftClosing & QuickRelease kleur wit
- wandhangend
Artikelnummer:
5656 HR 01 Combipack

Inbouwreservoir Geberit Duofix met Sigma 01 bedieningsplaat, kleur wit
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Fontein Avento, afm. 36 x 22 cm, kleur wit
Artikelnummers:
4300 3L 01 met wasbak links
4300 3R 01 met wasbak rechts

PAKKET 3
Wastafel Avento, afm. 60 x 47 cm, kleur wit
Artikelnummer:
4158 60 01

Spiegel Swallow 57 x 40 cm
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

OPTIE
Bad O.novo Design (Acryl), afm. 180 x 80 cm, kleur wit
Artikelnummers:
UBA180FDN2V-01 afm. 180 x 80 cm
U99740000 Badpoten
U90950461 Verlengde afvoer/overloopcombinatie, chroom

PAKKET 3A
Als pakket 3 met wastafelmeubelset 60 cm in plaats van losse wastafel
Wastafel Avento, afm. 60 x 47 cm, kleur wit
Artikelnummer:
4158 60 01
1x Talis E wastafelmengkraan

Wastafelonderbouwkast Avento met 2 laden, afm. 58 x 51,4 x 45,2 cm,
grepen glanzend chroom, diverse kleuren leverbaar
Artikelnummer:
A889 00 XX

B1
Crystal Grey

B3
Crystal Black

Nieuw

Nieuw

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

B4
Crystal White

PN
Elm Impresso

Spiegel met LED More to See One, afm. 60 x 60 x 3 cm.
Artikelnummer:
A430 A6 00

Easyaccess sifon met uitneembare stankafsluiter en opvangbak, met
geïntegreerde push-open plug, kleur chroom/wit
Artikelnummer:
9219 88 00

PAKKET 3B
Als pakket 3 met wastafelmeubelset 100 cm in plaats van losse wastafel
Wastafel Avento, met 2 kraangaten, afm. 100 x 47 cm, kleur wit
Artikelnummer:
4156 A4 01
2x Talis E wastafelmengkraan

Wastafelonderbouwkast Avento met 2 laden, afm. 98 x 51,4 x 45,2 cm,
grepen glanzend chroom, diverse kleuren leverbaar
Artikelnummer:
A892 00 XX

B1
Crystal Grey

B3
Crystal Black

Nieuw

Nieuw

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

B4
Crystal White

PN
Elm Impresso

Spiegel met LED More to See One, afm. 100 x 60 x 3 cm.
Artikelnummer:
A430 A4 00

Easyaccess sifon met uitneembare stankafsluiter en opvangbak, met
geïntegreerde push-open plug, kleur chroom/wit
Artikelnummer:
9219 88 00

19

PAKKET 3

Inhoudsopgave

Productfoto

Product naam

Oppervlakken

Artikelnummer Pagina

Talis E
toiletkraan 80 voor koud water

chroom

71706000

4

Talis E
ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart
zonder afvoergarnituur

chroom

71714000

5

afvoergarnituur push-open voor wastafel- en
bidetmengkranen

chroom

50100000

6

Crometta S
showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min met
thermostaat

chroom

27268000

7

Ecostat
badthermostaat 1001 CL opbouw

chroom

13201000

10

PAKKET 3

Crometta S
showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min met
thermostaat

chroom

27268000

7

Ecostat
badthermostaat 1001 CL opbouw

chroom

13201000

10

Oppervlakken

Artikelnummer Pagina

wit/chroom

26691400

I.C.M. OPTIE BAD

Inhoudsopgave

Productfoto

Product naam
Crometta
badset Vario/Porter 'S met doucheslang 125
cm

Meer details online op onze website_pro.hansgrohe.nl_
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DIRECTFLUSH
De nieuwe generatie toiletten zonder spoelrand
Voor optimale hygiëne en schoonmaakgemak : DirectFlush van Villeroy & Boch.

Maximale hygiëne
+
+
+

De gehele binnenkant van het closet wordt grondig tot
bovenaan schoongespoeld
Maximaal spoelvermogen
Eenvoudige reiniging en verzorging zonder achterblijvend
restmateriaal, dankzij het functionele design zonder
spoelrand

Efficiëntie
+
+

Spoeling met een minimaal spoelvolume van slechts
3/4,5 ltr of 3/6 ltr
Snelle reiniging bespaart tijd en geld

Met ruim 20 modellen bieden wij bij alle gangbare collecties
DirectFlush closets aan
DirectFlush is naast wandhangend in een beperkt assortiment
staande duoblok modellen te verkrijgen

Conventioneel

“Rimless”

Villeroy & Boch
“DirectFlush”

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/DIRECTFLUSH

PRO.VILLEROY-BOCH.COM

Waar vindt u onder andere de technische
tekeningen van een artikel?
Ga naar:

pro.villeroy-boch.com

voer het artikelnummer of
de zoekterm in

klik op afbeelding

klik op downloads

hier vindt u de 2-D en 3-D
tekeningen
en indien beschikbaar
voor BIM

Wat kunt u nog meer op onze site vinden?
• bestekteksten
• digitale brochures
• productfoto’s enz.

pro.villeroy-boch.com

VILLEROY&BOCH
Divisie Badkamer & Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 24 73-478
projecten@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

