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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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SANITAIR

NB: Het navolgende is vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze visualisatie.

       Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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TOILETRUIMTE

Diepspoelcloset Subway 2.0 DirectFlush zonder spoelrand, met Slimseat 
zitting met SoftClosing & QuickRelease, inclusief bevestiging, 
kleur wit
- wandhangend

Fontein Architectura, afm. 36 x 26 cm, kleur wit

i.c.m. hoekstopkraan, chroom en afvoer Hansgrohe Universsel Flowstar S 
Premium designsifon met muurbuis, chroom

PORTFOLIO
GECREËERD OP  2019-03-07 -
11:57

GROHE.COM

Datum
Aantal producten

07.03.2019
5

Art. nr. Kleur

38 858 P00 mat chroom

38 858 P00 Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

1

23 039 002 chroom

23 039 002 Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS - Size

metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"

2

23 395 10E chroom

23 395 10E Eurosmart WastafelmengkraanM - Size

metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start
midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

3

34 153 004 chroom

34 153 004 Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 147 003)
h.o.h. 120 mm
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

4

www.grohe.com I Portfolio gecreëerd op  2019-03-07 - 11:57 I Blz. 1

Grohe Rapid inbouwreservoir met Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, 
kleur matchroom

LBO
Rectangle
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BADKAMER

Douchegoot Easydrain met RVS rooster

Silkline spiegel 57 x 40 cm met facet 25 mm rondom, incl. onzichtbare 
bevestiging

Wastafel Architectura, afm. 60 x 47 cm, kleur wit met CeramicPlus

i.c.m. hoekstopkraan, chroom en afvoer Hansgrohe Universsel Flowstar S 
Premium designsifon met muurbuis, chroom

Bad Subway (Acryl), afm. 170 x 75 cm, kleur wit

II.c.m. badafvoer/badwaste, chroom

LBO
Rectangle

LBO
Rectangle

LBO
Rectangle
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PORTFOLIO
GECREËERD OP  2019-03-07 -
11:57

GROHE.COM

Datum
Aantal producten

07.03.2019
5

Art. nr. Kleur

38 858 P00 mat chroom

38 858 P00 Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

1

23 039 002 chroom

23 039 002 Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS - Size

metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"

2

23 395 10E chroom

23 395 10E Eurosmart WastafelmengkraanM - Size

metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start
midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

3

34 153 004 chroom

34 153 004 Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 147 003)
h.o.h. 120 mm
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

4

www.grohe.com I Portfolio gecreëerd op  2019-03-07 - 11:57 I Blz. 1

KRANEN

PORTFOLIO
GECREËERD OP  2019-03-07 -
11:57

GROHE.COM

Datum
Aantal producten

07.03.2019
5

Art. nr. Kleur

33 302 20A chroom

33 302 20A Eurosmart Badmengkraan

wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

5

www.grohe.com I Portfolio gecreëerd op  2019-03-07 - 11:57 I Blz. 2

Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan, chroom

Grohe Eurosmart wastafelmengkraan M-size, chroom

Grohe Grohtherm 1000 douchethermostaat i.c.m. Tempesta II glijstangset,  
chroom

Grohe Eurosmart badmengkraan i.c.m. handdoucheset Temesta I, chroom
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Meer hygiëne in minder tijd
CeramicPlus -  het vuilafstotende oppervlak voor keramiek - zorgt ervoor dat de op 
het oppervlak aanwezige waterdeeltjes onmiddelijk samenvloeien tot druppels, die 
vervolgens met het daarin opgeloste vuil en kalk eenvoudig weglopen.

CeramicPlus zorgt voor een duurzame 
veredeling van het keramieken 
oppervlak

Duurzaam
Krasvast
Briljante glans
Bestand tegen zuren en logen
Uitstekende hygiëne-eigenschappen

80% minder reinigingstijd* 
90% minder reinigingsmiddel*
90% minder waterverbruik**

Efficiënter reinigen door CeramicPlus

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/CERAMICPLUS

+
+
+
+
+

+
+
+

Bij de verwijdering van kalkvlekken t.o.v. 
standaard keramiek (studie van het wfk-
onderzoeksinstituut voor reinigingstechnologie)

Bij de verontreiniging door vuil water t.o.v. 
standaard keramiek (studie van het wfk-
onderzoeksinstituut voor reinigingstechnologie)

*

**

Vuil en kalk hechten zich 
gemakkelijker aan gewoon 
keramiek

Mer CeramicPlus hecht 
vuil nauwelijks. Eenvoudig 
te reinigen, zelfs bij 
opgedroogde kalkvlekken

Afvoergedrag van 
vloeistoffen op een gewoon 
keramisch oppervlak

Met CeramicPlus stromen 
vloeistoffen sneller weg, het 
keramiek blijft schoner

Meerprijs € 83,00 per keramisch artikel

CERAMICPLUS
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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

+

+

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/DIRECTFLUSH

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

Villeroy & Boch

“DirectFlush”

Conventioneel “Rimless”

DIRECTFLUSH



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


