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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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SANITAIR BASIS

Fontein O.novo, afm. 36 x 26 cm, met kraangat en overloop, kleur wit

Diepspoelcloset O.novo  met zitting met deksel, kleur wit
- wandhangend

Inbouwreservoir en bedieningspaneel Wisa Argos, wit
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Wastafel O.novo, afm. 60 x 46 cm, met kraangat en overloop, kleur wit

SANITAIR BASIS

Planchet O.novo, afm. 60 x 16,5 cm, kleur wit

Spiegel 60 x 40 cm, verticaal gemonteerd

Doucheput kunststof met RVS rooster

Electrische radiator, kleur wit
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Art. nr. Kleur

20 404 001 chroom

20 404 001 Costa L Toiletkraan

metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
longlife-bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"

1

21 337 001 chroom

21 337 001 Costa L Wastafelmengkraan

metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
longlife-bovendeel
draaibare buisuitloop met mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen
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26 308 001 chroom

26 308 001 Costa L Douchemengkraan

wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
longlife-bovendeel
douche-aansluiting 1/2"
zonder koppelingen
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27 598 10E chroom

27 598 10E Tempesta 100 Doucheset 2 straalssorten

bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
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KRANEN BASIS

Wastafelmengkraan Costa L, chroom

Douchemengkraan Costa L, chroom

Toiletkraan Costa L, chroom

Glijstangset Tempesta 100 met 2 straalsoorten, chroom


