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DE BADKAMER –  
EEN WELLNESSPLEK  
VOOR HET LEVEN

Nergens ben je zo vertrouwd en zo dicht bij jezelf als in 
je eigen badkamer. Hier ervaar je het gevoel van 
geborgenheid, veiligheid en huiselijkheid. Bij 
Villeroy&Boch ontwikkelen wij al meer dan 270 jaar 
badkamers voor het leven. Met al onze passie en kennis 
bieden wij u en uw dierbaren een plek voor heerlijke 
ontspanningsmomenten en dat jarenlang.

Villeroy&Boch – zo wordt een huis een thuis.
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DESIGN WAAR  
U ELKE DAG WEER  
BLIJ VAN WORDT

Wij willen dat u zich in uw badkamer thuis voelt. De 
plek waar u kunt genieten van tijdloos en slim design – 
en dat meerdere keren per dag. Uw eigen ruimte, waar 
u zich kunt ontspannen en terugtrekken. Daarom creëren 
wij badkamers die met schoonheid en functionaliteit de 
tijdgeest overleven.

DESIGN VAN V ILLEROY & BOCH
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GUN UZELF  
ÉÉN DING:  

DE BESTE KWALITEIT
Sinds 1748 ontwikkelen wij producten op het hoogste 
niveau: met nauwkeurig vakmanschap, liefde voor 
 keramiek en de modernste technologie. Onze eisen op 
het gebied van kwaliteit zijn streng. En ú profiteert 
daarvan. Om ervoor te zorgen dat uw badkamer na 
vele jaren nog net zo functioneert als op de eerste dag, 
gaan onze producten door meer dan 25 controles.

K WA LITE IT VAN V ILLEROY & BOCH
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INNOVATIES TEN  
GUNSTE VAN  
KWALITEIT

Wij streven voortdurend naar verbeteringen in de bad-
kamer. Hoe kunnen wij uw comfort verbeteren? Hoe 
wordt uw badkamer nog veiliger? Hoe kunnen wij in de 
badkamer de schaarser wordende natuurlijke hulpbron-
nen van de aarde beschermen? Onze innovaties geven 
hierop nieuwe antwoorden. Zij maken dagelijkse bezig-
heden iets eenvoudiger en zorgen ervoor dat u zich in 
de badkamer optimaal thuis voelt.

INNOVAT IES VAN V ILLEROY & BOCH

→   INTELLIGENTE OPLOSSINGEN  
Maak kennis met slimme ideeën voor welzijn vanaf pagina 104
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ST IJLWERELDENST IJLWERELDEN

PAT R I C K F R E Y
Het vinden van zo eenvoudig mogelijke oplos
singen voor alledaagse problemen is het credo van 
deze product designer. Hij ontwikkelt functionele 
producten met een hoge gebruiksvriendelijkheid 
en van grote schoonheid. Want als je iets graag 
gebruikt, voel je je daar ook prettig bij.

patrick-frey.com

INSPIRATIES  
VAN ONZE STIJLEXPERTS

C H R IS T I A N H A A S
Onmiskenbaar handelsmerk van deze designer is 
het onafhankelijke gebruik van materialen: elk van 
zijn stukken – van porselein, metaal en marmer tot 
keramiek – vertelt een spannend verhaal. Dat is 
goed, want vaak vergezellen ze ons een leven lang.

christian-haas.com

Elke renovatie of restyling van een badkamer 
biedt de kans om een persoonlijke stijl door 
te voeren of aan te scherpen. Ideeën en tips 
krijgt u van de creatieve stijlexperts.

GE S A H A N S E N
Met een onmiskenbare liefde voor natuurlijke kleuren 
ontwerpt de DuitsDeense designer prachtige pro
ducten in Scandinavische stijl. Voor Villeroy&Boch 
heeft de in Parijs wonende designer een exclusief 
kleurconcept ontwikkeld waarmee je persoonlijke 
 accenten in de badkamer kunt creëren.

gesahansen.com

U T E L A AT Z
Deze interieurdeskundige houdt zich bezig met de 
meest uiteenlopende stijlen en heeft daarbij altijd 
oog voor de behoeften van de bewoners van het 
huis. Zij kent de nieuwste trends, maar weet ook 
dat een badkamer niet hetzelfde is als een handtas 
of een stropdas die je elke dag kunt wisselen.

utelaatz.de
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ANTHEUS

ST IJLWERELDEN

DE S IGN E R C H R IS T I A N H A A S

TOEGANKELIJKE KLASSIEKE STIJL
“Heldere vormen, degelijke materialen en subtiele kleuren doen klassieke elegantie 
herleven. Met uw persoonlijke touch ontstaat een eigentijdse en toegankelijke totaal
beleving.”
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MEMENTO 2.0 / FINION

ST IJLWERELDEN

DE S IGN E R PAT R I C K F R E Y

BEHAAGLIJK MINIMALISME
“Rechte lijnen, vrije oppervlakken en strakke vormen benadrukken de functionaliteit van 
de badkamer. Het wordt pas echt uitnodigend met een doordacht verlichtingsconcept en 
fijne accessoires.”
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SUBWAY 3.0

ST IJLWERELDEN

I N T E R I E U R E X P E R T U T E L A AT Z

ZIN IN NATUUR
“Planten en natuurlijke materialen als hout, steen en ook keramiek stralen in de 
 badkamer een weldadige rust uit. Misschien is dat precies wat u zoekt, in deze steeds 
snellere wereld.”
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COLLARO

DE S IGN E R GE S A H A N S E N

KLEUR MET CONCEPT
“Doelbewust toegepaste kleuren verrichten ware wonderen: kleine ruimtes komen 
groter over, koude ruimtes warmer en gezellige ruimtes nog persoonlijker. Een kleur
concept helpt om de juiste sfeer neer te zetten.”

ST IJLWERELDEN
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BADKAMERCOLLECTIES
Wilt u ontspannen in een royaal bad? Of vindt u 
 opbergruimte erg belangrijk? Wilt u een water - 
besparend toilet? Of zou u gebruik willen maken van 
een indrukwekkend kleurconcept om uw badkamer vorm 
te geven? Of dat alles tegelijk? Onze collecties  voldoen 
aan vrijwel alle designwensen en bieden indi viduele 
 oplossingen voor de meest uiteenlopende badkamer-
indelingen. Daarbij hebben alle collecties slechts één 
doel: het realiseren van úw droombadkamer.

villeroyboch.com/collections
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·  Innovatief: wastafel en badmeubel vormen een eenheid

·  Individueel: veelzijdige meubel- en kleurcombinaties

·  Sfeervol: verlichtingsconcept voor de hele collectie

·  Monoliet: een bad dat uit één stuk gemaakt is

 Wastafel

·   Dunne wanddiktes en een 
 verfijnd design dankzij 
TitanCeram

·  Vlak geïntegreerde afvoerplug

·  Wastafelformaten van 43 tot 
130 cm

Pure schoonheid rond de wastafel

Stijlvolle opzetkommen vormen met een strak 
meubeldesign een harmonieus geheel.

Fijne lijnen
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“Rechte oppervlakken en strakke,  
zachte lijnen vormen  

een interessant contrast.”

Designer Patrick Frey

Vormgeving: 
helder en toegankelijk

 Badkamermeubels

·  Greeploze badkamermeubels met push-to-
open technologie

·  Innovatieve smartphone-oplaadfunctie 
in zijkast of schapmodule

Strak vormgegeven toilet

Het strakke Finion design komt terug in het spoelrandloze 
DirectFlush toilet en in het bidet.

Toilet en bidet in één

De douche-wc ViClean-I 100 brengt luxueus 
comfort in de badkamer of toiletruimte.

 Bad

·  Een vrijstaande blikvanger

·  Verlichte vloerlijst (optioneel), waardoor het 
bad lijkt te zweven

·  Optionele decorlijst in drie kleuren



29ANTHEUS28

·  Stijlvol: wastafel met marmerplaat en onderstel 

·  Elegant: symbiose van Art deco en Bauhaus

·  Luxueus: meubilair met houtfineer

· Comfortabel: bad van hoogwaardig Quaryl®

“Antheus is schatplichtig  
aan de stijlklassiekers  

en wordt er zo zelf een.”

Designer Christian Haas

Volmaakt vormgegeven geheel

De opzetwastafel vormt met de buitengewone combina
tie van materialen van gefacetteerde marmerplaat en 
onderstel van roestvrij staal een uniek totaalkunstwerk.

Een statement over design
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 Badkamermeubels

·  Elegante houten boxen in de uittrekladen

·  Antislipbodems in de schuifladen

·  Geïnspireerd op Art deco en Bauhaus

 Bad

·  Stijlvolle facetafwerking van de rand

·  Gevat in een onderstel van roestvrij staal

·  Vrijstaande blikvanger in de badkamer

·  Onzichtbare overloopbescherming ViFlow

Spoelrandloos designtoilet

Zitting en toilet sluiten aan bij de facet
afwerking en completeren de collectie.

Fraai vormgegeven douche-wc

ViCleanI 100 reinigt met een 
 weldadige waterstraal.
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·  Inspirerend: negen BiColour-kleuren in vier vormen

·  Decoratief: opzetwastafel als blikvanger

·  Esthetisch: dunwandige wastafelvormen

·  Hoogwaardig: uiterst fijne materialen en afwerking

→ Wastafel passend bij de Finion collectie vanaf pagina 24

Een podium voor kleur

Dankzij het brede kleurenpalet kan met Artis, afhankelijk van de persoonlijke smaak, krachtige of subtiele accenten in 
de badkamer worden aangebracht. De opvallende opzetwastafels in BiColour-look – in krachtig bordeauxrood of zachte 
 pastel tinten – zijn altijd een blikvanger.
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→ Wastafel passend bij de Legato collectie vanaf pagina 52

“Artis biedt u de mogelijkheid uw badkamer 
met een kleurconcept gezelliger,  

intiemer en persoonlijker vorm te geven.”

Designer Gesa Hansen

K leur met concept

Onze kleurengids

Maak kennis met fascinerende kleurconcepten, laat u inspireren en vind uw stijl.
villeroyboch.com/colour

Alle vormen en nog meer kleuren

De opzetkommen hebben een rechthoekige, ovale, ronde of vierkante vorm. En onze baden kunnen dankzij Colour on 
 Demand worden uitgerust in bijpassende kleuren om het kleurconcept te vervolmaken.
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·  No-nonsense: moderne, stedelijke, strakke look

· Uitzonderlijk: wastafel van TitanCeram

·  Intelligent: automatische afvoer-/overloopsysteem ViFlow

· Praktisch: spoelrandloos toilet met afneembare zitting

“Hoekige vormen en kleuren in mat  
maken deze collectie uniek.”

Interieurexpert Ute Laatz

→ Meubels uit de collectie Finion vanaf pagina 24

Uiterst grote nauwkeurigheid

De wastafel heeft dunne wanden; 
dit is mogelijk dankzij het inno-
vatieve materiaal TitanCeram.

Uniek design

Naast White Alpin kent de collectie de 
 buitengewoon matte kleuren Stone White, 
 Ebony en Graphite met TitanGlaze glazuur.
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·  Stijlbepalend: wastafel van TitanCeram met designrand

·  Variabel: in vele maten en vormen

·  Sfeervol: greeplijst met optionele verlichting

·  Opvallend: het back-to-wall bad

Vorm met functie

De opstaande designrand geeft de wastafel een eigen look en dient 
tevens als spat- en kantelbescherming.
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→  Veelzijdig te combineren. Bij elke Collaro wastafel is er een bijpassende Collaro onderkast. Maar de wastafels kunnen ook uitstekend worden gecombineerd 
met de collecties Finion vanaf pagina 24 of Legato vanaf pagina 52.

 Badkamermeubels

·  Dimbare LED-lampen

·  Hoogwaardige aluminium greeplijsten

·  Antislipbodem in de schuifladen

·  Verschillende front- en corpuskleuren

→ Alle meubelkleuren op pagina 130

Collaro afvoer- en overloopgarnituur voor baden:

Champagne Gold

ChromeBlack Matt

Fraai vormgegeven douche-wc ViClean-I 100

Door de weldadige reiniging hebt u de hele dag 
een schoon en fris gevoel.

Een prettig en ontspannen gevoel

Met het subtiele uiterlijk en de aan één zijde brede designrand is het 
bad een echte blikvanger – ook als inbouwvariant.

51 cm56 cm 56 cm40 cm38 cm
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·  Veelzijdig: wastafels in 3 vormen: rond, ovaal, hoekig

·  Variabel: wastafels in 3 varianten: opzet, inbouw en onderbouw

·  Populair: wastafels in 3 trendkleuren en wittinten

·  Indrukwekkend: maximaal badcomfort door smalle randen

“Met de opzetwastafels als  
blikvanger kan een  

bijzondere plek worden gecreëerd.”

Designer Gesa Hansen

Fraaie combinatie

De wastafels komen bijzonder goed tot hun recht op 
een meubel van Legato en kunnen afgestemd worden 
op het gekleurde Subway 2.0 toilet.

Mijn badkamer, 
mijn stijl
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 Bad

·  Hoekige of ronde binnenvorm 

·  Waterbesparend met slechts  
44 cm diepte

·  Krachtig design met brede overloop in 
Chrome, Stone White of Black Matt

·  Met whirlpoolsysteem mogelijk

OPZETWASTAFELS

INBOUWWASTAFELS

ONDERBOUWWASTAFELS
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·  Duurzaam: tijdloos design, ook voor toekomstige generaties

·  Praktisch: diepe wastafels en veel opbergruimte

·  Behaaglijk: sfeerverlichting voor elke stemming

·  Duurzaam: de innovatieve toiletspoeling bespaart water

 Wastafel

·  Moderne, hoekige lijnen en 
verfijnde wanden

·  Langwerpige overloop

·  Grote aflegruimte

Diepe wastafels

Even snel je handen of je haar wassen – met de diepe wasbak 
is het eenvoudig om je klaar te maken voor de dag.

Onze nieuwe 
favoriete plek
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 Badkamermeubels

·  Stijlvolle dunwandige kasten 

·  Elegante aluminium greepprofielen  
in  verschillende kleuren

·  Blijft lang mooi dankzij  
anti-vingerafdruk coating

·  Grote en kleine lades

 Verlichting en kleur

·  Sfeervol met optioneel geïntegreerde meubel- en 
ladeverlichting

·  Desgewenst Smart Home-compatibel

·  Keuze uit 7 unikleuren en 4 houtdecors

→ Alle Subway oppervlakken op pagina 130

 Op het oppervlak 
zullen de jaren zeker 

geen sporen achterlaten
Veel ruimte om te leven

In de kasten is ruimte in overvloed voor 
al uw spullen en benodigdheden.

Verlichting naar eigen keuze

De lichtkleur kan bij de spiegels en meubels worden ingesteld 
van licht daglichtwit tot en met zacht warmwit.
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 TwistFlush toilet

·  Bijzonder grondige, krachtige reiniging

·  Waterbesparende spoeling

·  Antibacterieel en bijna geen  toiletborstel nodig

Vaarwel toiletborstel

Krachtiger en zuiniger

Het toilet uit de Subway 3.0 collectie spoelt dankzij de nieuwe 
TwistFlush technologie bijzonder grondig en waterbesparend.

Voor een time-out in je eigen huis

In het ergonomisch gevormde bad met grote diepte en comfortabele 
 rugleuning ervaar je veel ontspannen momenten.

 Bad

·  Wordt met SilentFlow zachtjes vanuit 
de bodem gevuld

·  Langwerpige overloop

·  Slechts 1 cm hoge rand

·  Van prettig aanvoelend Quaryl®

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY

2021
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·  Individueel: veelzijdig te combineren badkamermeubels

·  Combinaties: met veel van onze wastafels

·  Modern: bad met slechts 2 cm randhoogte

·  Comfortabel: middenafvoer voor het baden met z’n tweeën

Fraaie 
    blikvanger

 Badkamermeubels

·  Verkrijgbaar in veel aansprekende kleuren

·  LED-lichtstrip laat de afdekplaat van de onderkast 
optisch zweven

·  Binnenruimte van de lades in antraciet

·  Praktische antislipbodem zorgt voor ordening
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“Door het strakke en tijdloze 
 design is Legato de collectie  

voor mensen met een  
uitgesproken smaak.”

Designer Patrick Frey

Stijlvol 
ingetogen

Subtiel design

Het bad laat zich modern en discreet in 
de badkamer integreren. Bijvoorbeeld 
in de kleur Stone White.

Eenvoudig individueel combineren
FINION

SUBWAY 2.0 MEMENTO 2.0

ARCHITECTURAARTISCOLLARO

LOOP & FRIENDSMY NATURE

45 60 80 100 120 140 160 cmBreedte x 38 cm hoogte 45 60 80 100 120 140 160 cmBreedte x 55 cm hoogte

Past bij vrijwel alle Villeroy&Boch wastafels

Op de onderkasten met een breedte van 45 tot 160 cm 
komt het keramiek functioneel en stijlvol tot zijn recht.
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·  Esthetisch: wastafel met subtiele randdikte

·  Functioneel: meubelwastafel met een grote aflegruimte

·  Bijpassend qua stijl: onderkasten

·  Consequent: strak ontworpen DirectFlush toilet

Badkamermeubels

Veel kleuren, modellen en combinatie-
mogelijkheden geven speelruimte bij 
de vormgeving.

Wastafel

Zeer variabel met maten van 50 
tot 130 cm en uitvoeringen van 
asymmetrisch tot opzetmodel.

Toilet

Eenvoudig te reinigen dankzij spoel-
randloos design, gladde zijkanten en 
afneembare closetzitting.
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·  Veelzijdig: zeer gevarieerd assortiment met wellness-opties

·  Op maat gemaakt: wastafels in veel maten

·  Functioneel: kasten met veel opbergruimte

·  Hygiënisch: toilet met vier innovatieve functies

 Wastafel

·  Royale aflegruimte

·  Met onderkast of sifonkap

·  Compacte uitvoeringen voor 
kleine badkamers

Afgerond design

De wastafels hebben zachte vormen en 
 harmonieuze proporties.
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 Badkamermeubels

·  Veel ruimte door slim gebruikte opbergruimte

·  Keuze uit een groot aantal modellen en kleuren

·  Vlak in het front verzonken grepen

·  Hoekige lijnen als contrast met zachte 
wastafelvormen

 Douchevloer

·  Vlak ingebouwd voor drempelloze toegang

·  Onderhoudsvriendelijk door glad, poriënvrij 
oppervlak van acryl

 Bad

·  Minimalistische vormgeving, perfect voor elke 
badkamer

·  Acrylbad in veel verschillende vormen met  extra 
ligcomfort

·  Met whirlpoolsysteem mogelijk

    Onze 
 hygiënekampioen

 Toilet zonder spoelrand

·  Hygiënisch door antibacteriële bescherming AntiBac

·  Extra schoon dankzij vuilafstotend  
CeramicPlus oppervlak 

·  Frisse geur dankzij geïntegreerde oplossing ViFresh 

·  Snel te reinigen door spoelrandloos  
DirectFlush design en gladde zijkanten



63AVENTO62

·  Royaal: smalle rand, diepe wastafel

·  Ruimtebesparend: ook geschikt voor kleine badkamers

· Praktisch: toilet met gladde zijkanten

·  Modern: een subtiele vormgeving is kenmerkend voor de collectie

 Badkamermeubels

·  Gekleurde acryloppervlakken en 
houtdecors

·  Kasten in verschillende maten

→ Alle meubelkleuren op pagina 130

Subtiele
uitstraling 

Bescheiden voorkomen

Het compacte DirectFlush 
toilet vertegenwoordigt 
 esthetische lichtheid.

Sobere vormgeving 

Wastafels met lichte look en 
diepte schitteren ook in een 
kleine ruimte.
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·  Compleet: de gehele badkamer in één stijl

·  Eigentijds: design en functionaliteit in harmonie

·  Precies op maat: de juiste afmetingen voor elke ruimte

·  Individueel: veel vormen en varianten voor een eigen stijl

Wastafel

Verschillende maten en inbouw-
varianten bieden veel speelruimte 
bij de vormgeving.

Bad

De functionele duo-uitvoering van acryl biedt 
ook aan twee personen veel comfort.

Toilet

Door de brede keuze van compact 
tot comfortabel XL toilet vindt u 
 altijd het juiste model.
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·  Perfect: Villeroy&Boch kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

·  Creatief: veel vormen en maten voor elke stijl

·  Tijdloos: de natuurlijke vormentaal

·  Praktisch: duurzaam, onderhoudsvriendelijk badkamersanitair

 Toilet

·  Spoelrandloze modellen in ver-
schillende maten

·  Bijpassende bidets en urinoirs

Bad

Het onderhoudsvriendelijke acrylbad 
kan door zijn poriënvrije oppervlak 
bijzonder eenvoudig worden gereinigd.

Wastafel

Verkrijgbaar in ovale of rechtlijnige 
vorm, met diepe wastafel en met veel 
comfort.

Tijdloos en flexibel
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TOILETRUIMTES

SUB WAY 3 . 0

C OL L A RO

F INION

V EN T IC EL L O

AV EN T O

ME MEN T O 2 . 0

A R T IS / L EG AT O

L OOP & F R IENDS / L EG AT O

Een uitnodigende toiletruimte verwent niet alleen uw 
gasten met comfort. Met het compacte sanitair en het 
ruimtebesparende meubilair van Villeroy&Boch zorgt 
u in de kleine ruimte voor een behaaglijke sfeer in uw 
eigen stijl.

villeroyboch.com/guestbathroom
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→ Meer over het  
TwistFlush toilet  

op pagina 112/113

 Groot in een kleine ruimte

·  Praktisch: het hoekfonteintje

·  Innovatief: toilet met TwistFlush spoeling

·  Stijlvol: subtiel design

·  Ruim: verrassend veel opbergruimte

TOILE T RUIMTES
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 Compact met lichte look

·  Veelzijdig: wastafel in verschillende 
 vormen en uitvoeringen

·  Karakteristiek: de subtiele designrand

·  Comfort: greeplijsten met dimbare 
 ledverlichting (optioneel verkrijgbaar)

·  Opgeruimd: volledig uittrekbare 
schuiflades

TOILE T RUIMTES
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TOILE T RUIMTES

 Dunne randen, geraffineerde details

·  Strak: wastafel met breed aflegruimte

·  Hygiënisch: het spoelrandloze  
DirectFlush toilet

·  Netjes: meubilair met doordacht 
opbergconcept

·  Individueel: meubel- en greepkleuren  
vrij te combineren
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LIGBADEN
Baden is een luxe waarvoor tijd en ruimte nodig zijn. 
Wat de ruimte betreft hebben wij een groot aantal oplos-
singen voor u. Ruimtebesparende back-to-wall  modellen 
of inbouwbaden passen in veel badkamer inrichtingen. 
En vrijstaande modellen ontplooien hun uitnodigende 
charme overal waar u wilt. Een spectaculaire wateruitloop 
of indrukwekkende kleuren maximaliseren de luxueuze 
flair van het bad.

villeroyboch.com/baths
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L IGBADEN

 Karakteristieke lichtheid

·  Verfijnd: Quaryl® bad met slechts 10 mm  
dunne rand

·  Veelzijdig: ruimtebesparend back-to-wall  
model en drie inbouwbaden

·  Spectaculair: optioneel met watervaluitloop

·  Stijlvol: vlak geïntegreerde overloop in Chrome, 
Stone White of Black Matt
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L IGBADEN

 Perfecte schoonheid

·  Squaro Excellence:  
in monoliet uitvoering

·  Comfortabel: geringe binnen-
diepte van slechts 45 cm

·  Verzonken: afvoer en overloop 
 optioneel in White Matt  
of Black Matt
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WHIRLPOOL- 
SYSTEMEN

Hoe ontspannen het ook is om te baden in een mooi 
bad – pas met whirlpoolfuncties wordt het een individuele 
spa-beleving die niets te wensen overlaat. U kunt in uw 
eigen badkamer genieten van uw persoonlijke wellness-
programma – met verkwikkende luchtbelletjes, masse-
rende waterstralen en een compleet combiprogramma.

villeroyboch.com/whirlpoolsystems
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W HIRL POOLSYSTEMENW HIRL POOLSYSTEMEN

SQUARO

Waterzij jets

Luchtbodemjets

Luchtbodem- en  
waterzij jets

 AirPool

 Het luchtsysteem voor een verkwikkende massage 

·  In de bodem van het bad geïntegreerde luchtjets

·  Fijn verdeelde perslucht met een stimulerende werking

·  Zelfreinigende luchtleidingen

 HydroPool

 Het watersysteem voor een doelgerichte massage 

·  Instelbare waterjets

·  Stimuleert spieren en bloedsomloop

·  Restwater wordt automatisch verwijderd

 CombiPool

 Het beste van twee systemen 

·  Water- en luchtmassage

·  Verkwikkend en stimulerend

·  Zelfreiniging bij enkele systemen

AirPool Entry

AirPool Comfort 

HydroPool Entry

HydroPool Comfort

CombiPool Entry

CombiPool Comfort

CombiPool Invisible

CombiPool Active

AIRPOOLS HYDROPOOLS COMBIPOOLS

AIRPOOL 
ENTRY

AIRPOOL 
COMFORT

HYDROPOOL 
ENTRY

HYDROPOOL 
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL 
COMFORT

SPECIALPOOLS

COMBIPOOL
INVISIBLE 

COMBIPOOL
ACTIVE 

Standaard

Lucht- 
jets 

10 micro  
bodem jets

10 grote 
Whisper  

bodem jets
– – 10 micro  

bodem jets

10 grote 
Whisper  

bodem jets

12 grote  
fitness jets

24 Air  
Royale jets

Waterjets – – 8 micro  
rug jets

2 micro  
voeten jets;  
8 Whisper  

zij jets;  
8 micro  
rug jets

8 micro  
rug jets

2 micro  
voeten jets;  
8 Whisper  

zij jets;  
8 micro  
rug jets

16 pop-up  
zij jets

8 Whisper 
Actieve zij jets; 

6 Actieve  
rug jets;
 2 Active  

voeten jets

Bediening
Geïntegreerde  

badrand-
bediening

Geïntegreerde  
badrand-
bediening

Geïntegreerde  
badrand-
bediening

Geïntegreerde  
badrand-
bediening

Geïntegreerde 
badrand-
bediening

Geïntegreerde  
badrand-
bediening

Smart Control Smart Control

Interval 1 1 1 1 1 1 3 1

Program-
ma's – 2 – 2 – 2 – 6

Whisper- 
effect – • – • – • – •

Verlichting 2 witte LED’s 2 gekleurde 
LED’s 2 witte LED’s 2 gekleurde 

LED’s 2 witte LED’s 2 gekleurde 
LED’s

2 gekleurde 
LED’s

2 gekleurde 
LED’s

Eindeloze ontspanning
Een kleine time-out of een volledig massageprogramma?  
Kies gewoon het systeem dat tegemoetkomt aan uw speciale wensen.
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Met moderne vlakke douchevloeren heeft u in de bad
kamer maximale vormgevingsvrijheid. Open concepten 
of ruimtebesparende nisdouches kunt u volgens uw 
 persoonlijke voorkeur integreren in vrijwel elke bad
kamerindeling. De nieuwe materialen en bouwwijzen 
maken een installatie op vloerniveau mogelijk, waar
door ook senioren er veilig en comfortabel gebruik van 
kunnen maken.

villeroyboch.com/showertrays

DOUCHEVLOEREN/
BAKKEN
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DOUCHE V LOEREN/-BAKKEN

 Design voor een prettig gevoel

·  Minimalistisch: Quaryl® douchevloer met ultravlak, 
randloos design

·  Modern: vlak geïntegreerde afvoer

·  Persoonlijk: 4 elegante kleuren in matte uitvoering

·  Op de millimeter nauwkeurig: voor elke badkamer op 
maat te maken
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   Ideaal 
voor open

badkamerconcepten

 Ultravlak en stabiel

·  Uiterst stabiel: gegalvani
seerde versterking met staal 
aan de randen

·  Belastbaar: tot 1000 kg

·  Comfort: ultravlak, randloos 
design van hoogglanzend 
acryl

·  Veelzijdig: 62 modellen en  
3 inbouwvarianten

DOUCHE V LOEREN/-BAKKEN
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DOUCHE V LOEREN/-BAKKENDOUCHE V LOEREN/-BAKKEN

 Past zich perfect aan

·  Harmonieus: helder, randloos design

·  Duurzaam: van hoogwaardig keramiek

·  Betrouwbaar: antislip oppervlak zorgt voor een veilige 
douche beleving

·  Veelzijdige montage: vlakke installatie, op tegels of  
op sokkel

·  Op maat gemaakt: 43 standaardmaten en speciale 
 maatwerkformaten *

 Subtiele schoonheid

·  Tijdloos: rechtlijnig design 
met 3 cm binnendiepte

·  Robuust: van duurzaam 
Quaryl®

·  Schoon: bijzonder eenvoudig 
te reinigen

·  Esthetisch: ronde afvoer met 
afvoerdeksel in wit of 
chroom

  Functioneel  
     en esthetisch  
    tegelijk

*Niet in alle landen verkrijgbaar
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SPIEGELS EN  
SPIEGELKASTEN

Onze spiegels en spiegelkasten zorgen met de bijpassende 
verlichting altijd voor de juiste sfeer: daglicht om bij te 
ontwaken, rechtstreekse verlichting voor de make-up of 
warm licht om te ontspannen. Spiegelkasten zijn boven-
dien echte ruimte winnaars: met handige functies als 
geïntegreerde stopcontacten en doordachte, duurzame 
lichttechniek vormen ze een highlight in de badkamer. 
Zo wordt de ruimte vóór de spiegel uw favoriete plek.

villeroyboch.com/bathroommirrors
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SPIEGELK ASTENSPIEGELK ASTEN

MY VIEW NOW MY VIEW-IN

MY VIEW 14

MY VIEW 14+

  My View Now: laat qua opberg-
ruimte, verlichting en design niets 
te wensen over

·  Functioneel: in hoogte verstelbare 
legplanken

·  Aanpasbaar: altijd de juiste ver-
lichting – bij het ontspannen of 
 tijdens het opmaken

·  Variabel: in meerdere breedtes en 
als opbouw- en inbouwvariant

 Drie spiegelkasten, drie opties

·  My View-In: vrijwel in de wand weggewerkte 
opbergruimte 

·  My View 14: In de deuren geïntegreerde leds 
 zorgen voor een optimale verlichting, zowel in 
als buiten de kast

·  My View 14+: Relingsysteem voorkomt dat er 
 spullen naar buiten kunnen vallen
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SPIEGELSSP IEGELS

MORE TO SEE LITE SUBWAY 3.0

MORE TO SEE ONE FINION
 More to See Lite: gewoon passend

·  Individueel: voor elk badkamer de juiste vorm 
en grootte

·  Highlight: met rondomlopende led-wandverlichting

·  Sfeervol: instelbare lichtkleur van daglichtwit tot 
warmwit

MORE TO SEE 14
 Tal van designs en mogelijkheden

·  Subway 3.0: met hoogwaardig aluminium frame

·  Finion: optioneel met ledverlichting, 
 geluidssysteem of verwarmd

·  More To See One: moderne, sobere schoonheid

·  More To See 14: met dimbare ledverlichting
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KRANEN
Kranen completeren het badkamerkeramiek niet alleen 
in functioneel opzicht, maar ook qua uiterlijk. Om het 
juiste design voor uw badkamer te vinden hebben wij 
een ruime keuze aan stijlrichtingen: bijvoorbeeld strak 
modern, klassiek sober of eenvoudig elegant. Wij  bieden 
u alle wastafel, bad- en douchekranen die u voor uw bad-
kamer nodig hebt – en dat in optimale kwaliteit.

villeroyboch.com/tapsandfittings
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LA FLEUR

K R ANEN

C ULT

DOMIC IL J US T

L A F L EUR

 Voor een perfecte look

·  Opvallend: kranen zijn 
designaccenten 

·  Veelzijdig: combineerbaar met alle 
wastafeluitvoeringen en vormen

·  Kwalitatief hoogwaardig: het beste 
uit moderne productietechnologie 
en beproefd handwerk*

*Niet in alle landen verkrijgbaar 
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villeroyboch.com/innovations

INTELLIGENTE  
OPLOSSINGEN

Ook al zijn ze op het eerste gezicht niet altijd direct te 
zien: onze intelligente oplossingen maken de badkamer 
op veel plaatsen comfortabeler. Want ze komen tegemoet 
aan alledaagse behoeften. En ze maken toiletten en was-
tafels bijvoorbeeld hygiënischer of waterbesparend. 
Douches en baden worden veiliger en comfortabeler. 
En badkamermeubels wordt nog functioneler. Niet alle 
verbeteringen springen direct in het oog. Maar ze bewij-
zen hun nut elke dag weer.
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Q U I C K R E L E A S E
Schoon in een 
 handomdraai

S O F T C L O S I N G
Closetzitting sluit 
 geluidloos

O N E L E V E L
Voor een uniforme 
vloerlook

A N T ISL I P
Slipvast, poriënvrij  
en hygiënisch

Q UA R Y L ®

Voor exclusieve designs, 
voelt prettig aan 

P R OAC T I V E +
Contactloos en 
 hygiënisch spoelen

C E R A M I C P L U S
Vuilafstotende 
 oppervlakteveredeling

A N T I B AC
Gaat 99,9 % van de 
bacteriëngroei tegen

T I TA N C E R A M
Verfijnd, robuust 
 materiaal

T I TA N GL A Z E
Kras- en slagvaste 
 oppervlakteveredeling

T W IS T F L U SH
Krachtige 
 wervelspoeling E A S YAC C E S S

Sifon met opvangbakje

Villeroy & Boch Villeroy & Boch

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch Villeroy & Boch

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch Villeroy & Boch Villeroy & Boch Villeroy & Boch

Villeroy & Boch

Villeroy & Boch
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INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

Maak kennis met hygiënische oppervlakken die 
 moeiteloos en tijdbesparend kunnen worden gereinigd, 
of spoeltechnologieën die bijzonder grondig schoon-
maken en daarbij ook nog water besparen. Onze 
 intelligente oplossingen voor badkamersanitair zorgen 
er ook voor dat uw toilet en wastafel er na vele jaren 
nog even mooi uitzien als op de eerste dag.

SLIMME EXTRA’S  
VOOR TOILETTEN  

EN WASTAFELS
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VICLEAN-I 100

INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

VICLEAN-I 100
Met ViClean-I 100 hebben wij een douche-wc ontwikkeld waarmee u de hele dag een schoon en fris 
gevoel hebt. Ervaar zelf de weldadige reiniging met warm water, perfecte hygiëne en de eenvoudige 
bediening. Dat is frisheid die je niet meer wilt missen.

·  Unieke HarmonicWave douchestraal met 
golfbewegingen

·  Fris gevoel als na het douchen

·  Perfecte hygiëne door vuilafstotende  
materialen

·  Eenvoudig te bedienen met de overzichtelijke 
afstandsbediening

·  Optionele ViClean app slaat individuele 
 instellingen op

·  Onderscheiden met de Red Dot Design Award
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SUBWAY 3.0

INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

TWISTFLUSH
TwistFlush is de nieuwe toiletspoeling die zorgt voor een optimaal spoelresultaat. Door een gecontro-
leerde waterwerveling ontstaat een sterke zuiging die vuil meesleept. Aan de steile, extra gladde 
 wanden van het kegelvormige, spoelrandloze closet kan vuil zich nauwelijks hechten – de spoeling doet 
de rest.

·  Krachtige werveling van water

·  Bespaart tot wel 19.700 liter* water per jaar

· Bijna geen toiletborstel meer nodig

·  Vuil en bacteriën krijgen geen kans

·  Vrijwel spatvrij

·  Fluisterzachte spoeling

*  4-persoons huishouden, vergeleken met een standaard spoeling van 6 liter. Gemiddeld gebruik: 5 x per dag / per persoon, gebaseerd op 
gegevens van het Duitse federale bureau voor het milieu.

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY

2021
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INTELL IGENTE OPLOSSINGENINTELL IGENTE OPLOSSINGEN

DIRECTFLUSH
DirectFlush toiletten kunnen door hun innovatieve, spoelrandloze vormgeving bijzonder snel en 
 grondig worden gereinigd. Bij gewone wc’s heeft de spoelrand de vorm van een U en is moeilijk 
 bereikbaar. In DirectFlush toiletten heeft de bovenrand van het closet een L-vorm en is daardoor 
 eenvoudiger te reinigen.

VICONNECT EN PROACTIVE+
Onze intelligente combinatie van stabiele bevestiging en slimme bedieningsplaat: ViConnect is een 
systeem van degelijke voorwandelementen waarin spoel-, vuilwater- en installatietechniek onopvallend 
zijn geïntegreerd. In combinatie met de bedieningsplaat ProActive+ spoelt u bijzonder slim en 
 comfortabel.

·  Eenvoudige reiniging zonder dat er resten 
achterblijven

·  Spoeling van de volledige binnenkant van  
het closet

·  Waterbesparende keuze van de hoeveelheid 
spoelwater voor grote en kleine spoeling

·  Bedieningsplaten in wit glas of RVS-look

·  Maximaal spoelvermogen dankzij ideale 
waterloop

·  Waterbesparend dankzij een spoelvolume van 
slechts 3 of 4,5 liter

·  ProActive+ met slimme extra functies als 
 automatische spoeling, app-bediening en voor- 
en hygiënespoeling

zonder DIRECTFLUSH

met DIRECTFLUSH
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INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

QUICKRELEASE
Closetzittingen met QuickRelease functie kunnen voor een eenvoudige reiniging snel en zonder 
gereedschap worden gedemonteerd – en heel simpel weer worden teruggeplaatst.

SOFTCLOSING
Closetzittingen die beschikken over de SoftClosing technologie sluiten zacht en stil. In de 
 scharnieren geïntegreerde dempers voorkomen dat de closetzitting en deksel met veel lawaai 
op het closet kunnen neerkomen.

·  Eenvoudige en volledige reiniging

·  Probleemloze vervanging

·  Laat het deksel zachtjes neerkomen

·  Het deksel sluit geruisloos

·  Geen gereedschap nodig

·  Hygiënische oplossing

·  Veilig en comfortabel

·  Verkrijgbaar voor vrijwel alle closetzittingen

EASYACCESS
Dankzij de handige sifon raakt u niets kwijt: oorbellen of melktanden bijvoorbeeld kunnen niet in 
de afvoer terechtkomen. Kleine kostbaarheden worden opgevangen in een geïntegreerd  opvangbakje. 
Bovendien is de sifon eenvoudig te reinigen, omdat het van bovenaf toegankelijk is.

INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

·  Vangt kleine dingen op die in de afvoer vallen

·  Onzichtbare oplossing

·  Eenvoudig te reinigen

·  Geen gereedschap nodig
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INTELL IGENTE OPLOSSINGENINTELL IGENTE OPLOSSINGEN

ANTIBAC
De optionele oppervlakteveredeling beschermt badkamersanitair en closetzittingen langdurig tegen 
bacteriën. Stevig verankerde zilverionen belemmeren de groei van bacteriën vrijwel volledig.

TITANCERAM
Het innovatieve keramische materiaal van Villeroy&Boch verenigt uitzonderlijke eigenschappen. 
Het maakt strakke designs, haarscherpe randen en ongekend fijne vormen mogelijk.

CERAMICPLUS
Het veredelde oppervlak is bijzonder eenvoudig te reinigen. Door het afdruipeffect trekken 
 waterdruppels zich samen en rollen met vuil en kalk in de afvoer.

TITANGLAZE
Het glazuur van kristallijn aluminiumoxide veredelt het keramiek duurzaam met een extra sterke, 
matte beschermende laag.

·  99,9% minder bacteriëngroei

·  Optimaal hygiëne-effect

·  Minder schoonmaakmiddelen nodig

·  Van natuurlijke grondstoffen als veldspaat, 
kwarts en klei

·  Buitengewoon sterk

·  Snel en eenvoudig te reinigen

·  Krasvast, duurzaam oppervlak

·  Hygiënisch en schoon

·  Trendy matte look

·  Extreem slijtvast

·  Dermatologisch getest

·  Langdurige bescherming

·  Extra dunne wanddiktes

·  Maakt subtiele vormen en smalle rondingen 
mogelijk

·  Ongevoelig voor logen en zuren 

·  Minder schoonmaakmiddelen nodig

·  Behoudt de kwaliteit van het keramiek

·  Bijzonder kras- en slagvast

zonder CERAMICPLUS met CERAMICPLUS
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INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

STERKE FUNCTIES  
VOOR DOUCHES  

EN BADEN
Onze materialen en constructies maken vormen en 
badkamerconcepten mogelijk die vroeger ondenkbaar 
waren. Douches en baden worden er mooier en veiliger 
door en nóg comfortabeler. Bovendien verhogen onze 
innovaties de stabiliteit en functionaliteit, zodat u ook 
na jaren nog met plezier doucht en baadt.
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INTELL IGENTE OPLOSSINGENINTELL IGENTE OPLOSSINGEN

ONELEVEL
Douches op vloerniveau passen harmonisch in de badkamer. Ze hebben een doorlopend vloeropper-
vlak en bieden een comfortabele instap, meer bewegingsvrijheid en een royale ruimtelijke beleving.

QUARYL®
Het exclusieve en uiterst robuuste materiaal voelt soepel, warm en glad aan op de huid. Tevens 
maakt Quaryl® nauwkeurige designs mogelijk.

ANTISLIP
De Quaryl® oppervlakken bieden op natuurlijke wijze optimale slipvastheid. Ook op een vochtig 
oppervlak bent u verzekerd van optimale stabiliteit en veilig doucheplezier.

INVISIBLEJETS
Vrijwel onzichtbaar harmoniëren de massage jets met de spa en brengen een subtiele schoonheid 
in de badkamer. En het belangrijkste: ze zorgen voor maximale ontspanning.

·  Ultravlakke, uiterst stabiele douchevloeren

·  Harmonieus, onopvallend vloerdesign voor 
eigentijdse badkamerarchitectuur

·  Hoofdzakelijk gemaakt van natuurlijk 
kwarts

·  Voor exclusieve producten met ongekend 
nauwkeurige vormen

·  Geluiddempend, stoot-, slag- en krasvast

·  Quaryl® douchevloeren in matte kleuren 
met maximale slipvastheid

·  Uitermate hygiënisch door poriënvrij, 
 voegloos oppervlak

·  In rusttoestand bijna onzichtbare  
whirlpool jets 

·  In het bad verzonken

·  Eenvoudige en veilige toegang

·  Speciale formaten mogelijk

·  Bijzonder eenvoudig te reinigen

·  Bijzonder hygiënisch met aangenaam  
warm huidgevoel

·  Langdurig briljante glans door 
 onderhoudsvriendelijke oppervlakken

·  Grote kleurenrijkdom in glanzend en mat

·  Onze acryl douchevloeren in de kleur  
White Alpin kunnen worden voorzien  
van een  Vilbogrip antisliplaag

·  Exclusieve look door Quaryl® afdekking in 
goud, chroom of wit

·  Eenvoudige reiniging door vlak afsluitende 
afwerking
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INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

Badkamermeubels van Villeroy&Boch veranderen de 
badkamer in een plek waar je je prettig voelt. Daarnaast 
hebben ze veel handige functies: ze scheppen orde,  bieden 
opbergruimte en brengen sfeer in de badkamer. Wij 
produceren ons meubilair met een groot  ambachtelijk ta-
lent in optimale kwaliteit,  zodat u er lang plezier van hebt.

BADKAMERMEUBELS  
MET MEERWAARDE
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FINION

INTELL IGENTE OPLOSSINGEN

VERLICHTING
Met directe en indirecte lichtbronnen kan met slechts weinig moeite een sfeervolle ambiance worden 
gecreëerd. De duurzame ledverlichting – geïntegreerd in spiegel, spiegelkast of meubilair – biedt een 
helder zicht bij het opmaken en scheren en maakt van het item een stijlvol designelement.

·  Talloze verlichtingsopties voor spiegels, 
 spiegelkasten en meubilair

·  Functionele verlichting voor optimaal zicht  
op bijv. de schuiflades

·  Sfeervol licht, bijv. in de vorm van 
vloerverlichting

·  Traploos dimbaar van warmwit tot daglichtwit

·  Eenvoudige bediening via afstandsbediening, 
app of spraak

·  Modieus inrichtingselement in de badkamer
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FINION

INTELL IGENTE OPLOSSINGENINTELL IGENTE OPLOSSINGEN

KWALITEIT EN  
AFWERKING
Ambachtelijk talent in samenspel met uiterst moderne technologie maken iets bijzonders van 
ons  badmeubilair. Elk product wordt gekenmerkt door maatnauwkeurigheid en ambachtelijke 
 zorgvuldigheid. U kunt altijd vertrouwen op de hoogste kwaliteit en aandacht voor detail.

OPBERGRUIMTE EN  
ONDERHOUDSGEMAK
Met ons doordachte badmeubilair benut u de ruimte in uw badkamer optimaal. Onze onderhouds-
vriendelijke materialen garanderen een blijvend perfecte uitstraling, zodat alles er lang mooi blijft 
uitzien en niet voortdurend moet worden schoongemaakt.

·  Veel opbergruimte door hoge, halfhoge en 
onderkasten

·  Volledig uittrekbare schuiflades

·  Doordachte binnenindeling, bijv. met schei-
dingsvakken en antislipmatten

·  Hoogwaardige materialen

·  Zorgvuldige afwerking

·  Onderhoudsvriendelijke meubelafwerkingen, 
bijv. met anti-vingerafdruk coating

·  Hoogwaardige materialen voor natte ruimtes: 
verzegeld, gelakt hout of robuust gelaagd 
materiaal

·  Met zorg gemaakt in Duitsland en Oostenrijk

·  Strenge kwaliteitscontroles in elke productiestap
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KERAMIEK BADKAMERMEUBELS

BADKAMERMEUBELS

GLANSKLEUREN

White  
Alpin Glossy Black

HOUTKLEUREN

MATKLEUREN

MATKLEUREN

ViClean-I 100Alle  collecties Antheus
Artis
Avento
Collaro
Finion
Memento 2.0
Subway 2.0
Subway 3.0
Venticello

Loop & 
Friends 
Memento 2.0 
Subway 2.0

Loop & 
Friends
Memento 2.0
Subway 2.0

Loop & 
Friends

Glossy White Glossy Grey
Glass Glossy 
Grey

Glass Glossy 
White Crystal GreyCrystal White

Glossy White 
Lacquer

Brilliant  
White

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

VenticelloVenticello AventoAventoFinion Subway 3.0

GLANSKLEUREN

Stone White EbonyGraphiteAlmond

Bordeaux

Fog

Ocean

Powder

Rust

French  
Linen

Sage Green

Coal Black

Indian 
 Summer

ARTIS BICOLOUR-KLEUREN

Avento

Crystal Black

Finion

Glossy Black 
Lacquer

Finion

Sand Matt 
Lacquer

Finion

Light Grey 
Matt Lacquer

Finion

White Matt 
Lacquer White Matt Truffle GreyPure White Soft Grey

Cashmere 
Grey

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Subway 3.0 Subway 3.0

Antheus

American 
Walnut

Avento
Collaro
Legato
Subway 2.0
Subway 3.0
Venticello

Nordic Oak

Finion

Oak Veneer

Avento
Legato
Subway 2.0
Venticello

Elm Impresso

Finion

Walnut  
Veneer

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

White Wood

Avento
Collaro
Legato
Subway 2.0
Subway 3.0
Venticello

Arizona Oak

Avento
Collaro
Legato
Subway 3.0
Venticello

Kansas Oak

Finion

Gold Matt 
Lacquer

Finion

Anthracite 
Matt Lacquer

Finion

Olive Matt 
Lacquer

Finion

Peony Matt 
Lacquer

Finion

Midnight Blue 
Matt LacquerTaupe Marine Blue

Subway 3.0 Subway 3.0

Graphite

Subway 3.0

Avento
Collaro
Legato
Subway 3.0
Venticello

Stone Oak

Antheus

Black Ash
Collaro
Finion
Legato
Subway 2.0
Venticello

Black Matt 
Lacquer

Volcano 
Black

Subway 3.0
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LIGBADENBADKAMERMEUBELS

DOUCHEVLOEREN/-BAKKEN

White AlpinGlass White

White Alpin

Stone White Grey

Glass  
Black MattCarrara

Glass Silver 
Grey

Anthracite

Stone White

Crème

Glass  
White Matt

Ardoise

Alle  collecties

Nero  
Marquina

Futurion Flat
Subway**
Subway 
Infinity**
Architectura 
MetalRim

Subway 2.0

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

Antheus, Collaro, Finion, Loop&Friends, Oberon 2.0, Squaro Edge 12  
Maak uw keuze uit de Artis BiColour-kleuren en uit nog ruim 200 andere 
paneelkleuren.

Finion

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

AntheusSubway 2.0 Beschikbaar voor ge-
selecteerde modellen

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

Subway  
Infinity**

Finion

GLANSKLEUREN MATKLEUREN

Antheus

COLOUR ON DEMANDKLEUREN AFDEKPLATEN/WASTAFELBLADEN

GLANSKLEUREN

MATKLEUREN

 * Alleen verkrijgbaar in bepaalde afmetingen
 ** Niet in alle landen verkrijgbaar
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WELLNESS-SERV ICE

DEALER ZOEKFUNCTIE

VOLG ONS OP DE SOCIALE MEDIA
Inspiratie en informatie over nieuwe producten vindt u op onze website en onze social media kanalen Instagram, Facebook 
en Pinterest.

INSPIRATIE

ZOEK EEN DEALER
Via onze dealer zoekfunctie vindt u erkende bedrijven 
bij u in de buurt die onze producten aanbieden en 
die u adviseren en helpen bij de planning.

villeroyboch.com/dealerlocator

villeroyboch.com/ 
bathroomandwellness

facebook.com/villeroyandboch pinterest.com/villeroyandboch

Scan met Pinterest

instagram.com/villeroyboch

135

WELLNESS-SERV ICE

PRODUCTGEGEVENS
Wilt u meer over een bepaald product te weten 
komen of alvast maten opnemen? Gedetailleerde 
informatie vindt u hier.

villeroyboch.com/products

STIJLZOEKER
Heeft u hulp nodig bij uw aankoopbeslissing? Met 
de stijlzoeker geeft u uw voorkeuren aan – wij tonen 
u vervolgens de bijpassende collecties.

villeroyboch.com/stylefinder

BADKAMERPLANNER
Concretiseer uw ideeën met een 3D-weergave van 
uw nieuwe droombadkamer of maak gelijk een 
professionele badkamerindeling.

villeroyboch.com/bathroomplanner

PRAKTISCHE HULP BIJ DE PLANNING

Richt uw 
droombadkamer in
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