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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!

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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TOILETRUIMTES
Impressie / Plattegrond
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TOILETRUIMTES

Inbouwreservoir Grohe Rapid Sl met Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, 
matchroom*

Artikelnummers: 
38539001
38844P00

Diepspoelcloset Avento DirectFlush zonder spoelrand met Slimseat zitting 
met SoftClosing & QuickRelease kleur wit
- wandhangend

Artikelnummer:
5656 RS 01 Combipack

* niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Fontein Architectura, afm. 36 x 26 cm, alleen verkrijgbaar met kraangat 
rechts, kleur wit

Artikelnummer:
4373 36 01

In combinatie met  Hansgrohe Universele afvoerplug, chroom, Hansgrohe 
Flowstar designsifon met muurbuis, chroom en Schell hoekstopkraan en 
aansluitbuisje,  chroom*
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BADKAMER 1
Impressie / Plattegrond
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Wastafel Avento met 2 kraangaten, afm. 100 x 47 cm, kleur wit

Artikelnummer:
4156 A4 01

BADKAMER 1

Inloopdoucewand Novellini Young, helder veiligheidsglas, matchroom 
profiel.afm. ca. 90 x 190 cm*

Douchegoot Van den Berg Premium Line met gesloten desing afvoerdeksel 
RVS 70 cm breed. *

Spiegel Swallow afm 100 x 60 cm met verdekte bevestiging*

In combinatie met  Hansgrohe Universele afvoerplug, chroom, Hansgrohe 
Flowstar designsifon met muurbuis, chroom en Schell hoekstopkrane,. 
chroom*

* niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER 1

Bad Subway (Acryl), afm. 180 x 80 cm, kleur wit

Artikelnummers:
UBA180SUB2V-01 Bad
U99740000 Badpoten
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BADKAMER 2
Impressie / Plattegrond
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Wastafel Avento, afm. 60 x 47 cm, kleur wit

Artikelnummer:
4158 60 01

Inloopdoucewand Novellini Lunes, helder veiligheidsglas, matchroom 
profiel. afm. ca. 110 x 200 cm*

Douchegoot Van den Berg Premium Line met gesloten desing afvoerdeksel 
RVS 70 cm breed. *

Spiegel Swallow afm 60 x 80 cm met verdekte bevestiging*

In combinatie met  Hansgrohe Universele afvoerplug, chroom, Hansgrohe 
Flowstar designsifon met muurbuis, chroom en Schell hoekstopkrane,. 
chroom*

BADKAMER 2

* niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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PORTFOLIO
GECREËERD OP  2020-12-14 -
15:50

GROHE.COM

Datum
Aantal producten

14.12.2020
5

Art. nr. Kleur

32 207 001 chroom

32 207 001 Concetto Toiletkraan XS - Size

metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
geluidsklasse I volgens DIN 4109

1

23 385 10E chroom

23 385 10E Concetto WastafelmengkraanS - Size

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

2

27 922 001 chroom

27 922 001 Tempesta Cosmopolitan systeem 210 Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)

3

www.grohe.com I Portfolio gecreëerd op  2020-12-14 - 15:50 I Blz. 1

KRANEN*

* niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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PORTFOLIO
GECREËERD OP  2020-12-14 -
15:50

GROHE.COM

Datum
Aantal producten

14.12.2020
5

Art. nr. Kleur

34 323 002 chroom

34 323 002 Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Thermostatische badmengkraan

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met GROHE EcoButton 
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

4

27 588 002 chroom

27 588 002 Tempesta Cosmopolitan 100 Doucheset 3 stralen

bestaat uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

5
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* niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

KRANEN*
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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


