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The Style of Villeroy&Boch

Stijlvast design is vanouds een handelsmerk van Villeroy&Boch. 
Met een fijne neus voor trends creëren wij onmiskenbaar eigen badkamers 

die het leven mooier en comfortabeler maken.

beleven
Mooi design in de badkamer is tegenwoordig vanzelf- 

sprekend. Het creëert een gezellige sfeer, geeft een prettig 

gevoel en biedt ruimte voor een individuele stijl. Wij van 

Villeroy&Boch hebben het belang van design als welzijns-

factor al vroeg onderkend. Al langer dan 100 jaar veranderen 

wij functionele doucheruimten in stijlvolle woonruimten –

met tijdloos moderne vormen en designs, die kenmer-

kend zijn voor de desbetreffende trends in de badkamer. 

Ontworpen door gerenommeerde internationale vormgevers 

en door in ons bedrijf werkzame bekroonde ontwerpers.

Met minimalistische lijnvoering of geraffineerde elegantie: 

elk van onze badkamercollecties heeft een herkenbaar 

eigen gezicht. Met hun geslaagde compositie van schoon-

heid en functionaliteit, duurzaamheid en comfort maken 

ze al jarenlang designjury’s uit de hele wereld enthousiast. 

Laat u ook inspireren door volmaakt vormgegeven bad- 

kamercollecties en eersteklas designs, die uw stijl perfect 

tot uitdrukking brengen. Beleef zelf uw geheel persoonlijke 

verwenmomenten – in uw badkamer van Villeroy&Boch.

DESIGN
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Het resultaat van het werk van onze afdeling Research&Development 
kunt u elke dag opnieuw beleven: onze innovatieve producten en 

oplossingen maken met veel aandacht voor detail maken elke minuut in 
de badkamer tot een waar genoegen.

The Style of Villeroy&Boch

INNOVATIEontdekken
Veel wat er in de badkamer als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd, is het resultaat van ons zoeken naar betere 

oplossingen. Met frisse ideeën, uiterst moderne techniek 

en al onze kennis slagen wij er al vele decennia lang in 

de badkamer steeds comfortabeler te maken. Dat begint 

bij aangename materialen als Quaryl® en gaat gestaag 

door met innovatieve designs. Van vuilafstotend oppervlak  

tot waterbesparend closet vindt u bij Villeroy&Boch veel 

baanbrekende producten die u een zorgeloos en veilig 

gevoel geven.

Maar de eisen aan comfort en functionaliteit, design en 

hygiëne nemen toe. En ook de techniek ontwikkelt zich 

verder. Daarom werken wij er nu al aan de badkamer 

voor u nóg mooier en beter te maken. Zo kunnen wij 

nu een van onze nieuwste ontwikkelingen aan u presen-

teren: TitanCeram. Een hoogwaardig materiaal waarmee 

uitzonderlijk fijn en stabiel badkamersanitair kan worden 

gemaakt en dat volledig nieuwe designmogelijkheden biedt. 

Ontdek de talrijke innovaties van Villeroy&Boch en bege-

leid ons in de toekomst van de badkamer.
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Al sinds 1748 staat de naam Villeroy&Boch garant voor de hoogste 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Met nauwkeurig handwerk, 

uiterst moderne techniek en strenge kwaliteitsnormen creëren 
wij producten die ook vele jaren later nog werken als op de eerste dag.

The Style of Villeroy&Boch

Als het om de kwaliteit van onze producten gaat, is perfectie 

altijd het doel. Wij willen dat u zich in uw Villeroy&Boch 

badkamer jarenlang prettig voelt. Daarom vindt u bij ons 

een groot aanbod van betrouwbare oplossingen die allemaal 

één ding gemeen hebben: eersteklas kwaliteit en bijzondere 

duurzaamheid. Daarvoor zorgen wij met onze hele ervaring,  

maar ook met nieuwe ideeën, met voortdurend onder-

zoek en strenge kwaliteitscontroles. Zo doorlopen onze 

producten van de grondstoffencontrole tot aan de afle-

vering van het kant-en-klare product meer dan 25 controles. 

Een inspanning die voor u de moeite waard is, badkamers 

worden immers slechts ongeveer eens in de 20 jaar ver- 

nieuwd. En een ambitie die uit elk detail spreekt, zoals u 

zelf kunt ervaren. Deze blijkt zowel uit de zorgvuldige afwer- 

king van de producten als uit de perfecte functionaliteit – 

en is te herkennen in krasvast en vuilafstotend keramiek, 

in geluidloos sluitende laden en in nog veel meer bijzon- 

derheden, die uw verblijf in de badkamer tot een waar  

genot maken. Zo kunt u er zeker van zijn dat elk van onze  

producten een blijvend waardevol bezit is.

Genieten van
KWALITEIT
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Stijl is iets heel persoonlijks. Maar hoe komt uw individualiteit 
in de badkamer perfect tot zijn recht? Maak kennis met de 

onmiskenbare stijl van Villeroy&Boch en laat u inspireren door 
creatieve interieurideeën van onze stijlexperts.

The Style of Villeroy&Boch

The Style of
VILLEROY&BOCH

Onze stijl- en designdeskundigen hebben de actuele inte-

rieurtrends voor u belicht: klassiek elegant of glamou-

reus, minimalistisch en modern of met een natuurlijke 

charme. Ontdek op de volgende pagina’s een groot aantal 

tips en suggesties hoe u uw individuele levensstijl met 

Villeroy&Boch kunt realiseren en de badkamer tot uw 

persoonlijke plek van rust en ontspanning maakt. Laat u 

inspireren.
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GE S A H A N S E N
Met een onmiskenbare liefde voor licht hout 
ontwerpt de Duits-Deense ontwerpster prach-
tige meubels in Scandinavische stijl. Voor 
Villeroy&Boch heeft de in Parijs wonende vorm-
geefster een exclusief kleurconcept ontwikkeld dat 
zorgt voor individuele accenten in de badkamer. 
gesahansen.com

PAT R I C K F R E Y
Het motto van de productontwerper luidt: zo 
eenvoudig mogelijke, intelligente oplossingen 
voor alledaagse problemen vinden. Met hoge 
artistieke kwaliteit creëert hij intuïtieve en 
functionele producten waarbij je je gewoon 
prettig voelt.
patrick-frey.com

O L I V E R S C H W E I Z E R
De productdesigner uit Stuttgart verstaat 
perfect de kunst om modern, helder design 
en geraffineerde functionaliteit te verenigen 
in uitzonderlijke producten voor badkamers, 
auto’s, lifestyle-producten en sportartikelen. 
Daarbij staat altijd de mens centraal.
schweizerdesign.com

J E S K A H E A R N E
Met haar fijnbesnaarde gevoel voor goed 
design deelt de Britse fotografe, styliste en 
blogger alle prachtige dingen die het leven 
mooier maken: inspirerende ideeën, styling-
tips, lievelingsrecepten enz. Meer hierover 
vindt u in haar bekroonde lifestyle-blog:
lobsterandswan.com

STIJLEXPERTS
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HET DOEK GAAT OP 
VOOR GLANS EN GLAMOUR

“Goud, zilver, fl uweel 
en brokaat zijn een 
absolute must voor 

een glamoureuze look.
In combinatie met 
luxueuze vormen 

verandert de badkamer 
in een aandachttrekker.”

Jeska Hearne
STYLISTE EN FOTOGRAFE

ARTIS pagina 76
HOMMAGE pagina 42
LA BELLE pagina 44

Meer over deze look:

 Luxueuze details 
 verhogen de 
  glamourfactor
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  Metallic-kleuren 
 zorgen voor     s ti jlvolle accenten

DE REVIVAL 
VAN DE ELEGANTIE

ANTHEUS pagina 18
LA BELLE pagina 44

VENTICELLO pagina 66

Meer over deze look:

“Heldere, klassieke vormen, 
exclusieve materialen en 
diepe, donkere kleuren 

maken een tijdloos elegante 
indruk. In combinatie 

met glanzende accessoires 
wordt de look nog 

hoogwaardiger en gaat 
de badkamer leven.”

Oliver Schweizer
PRODUCTDESIGNER
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“Deze vintage-look 
wordt bereikt door 
de combinatie van 

materialen in zachte 
en gedekte kleuren 
samen met klassiek 

meubilair.”

Jeska Hearne
STYLISTE EN FOTOGRAFE

Meer over deze look:

HOMMAGE pagina 42
LA BELLE pagina 44

HELEMAAL TRENDY: 
DE VINTAGE-LOOK

Het hoeft er niet allemaal
  perfect uit  te zien
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AVEO NEW GENERATION pagina 30
MEMENTO pagina 52

Meer over deze look:

TERUG NAAR 
DE NATUUR

    Hout zorgt voor  
    een warme sfeer

“Bij hoogwaardige 
houten meubelen 

passen natuurlijke 
accessoires van wol, 

sisal of steen. Perfect 
voor een prettig 

en ontspannen gevoel.”

Gesa Hansen
ONTWERPSTER
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ARTIS pagina 76
MY NATURE pagina 56
VENTICELLO pagina 66

Meer over deze look:

STIJLGETROUW NOORDS, 
BUITENGEWOON BEHAAGLIJK

Gezelligheid staat 
hier centraal

“Licht hout, natuurlijke, 
pastelkleurige 

kleuren en sobere 
vormen zorgen voor 

een vriendelijke, 
open en bijzonder 
uitnodigende sfeer.”

Gesa Hansen
ONTWERPSTER
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DE KUNST VAN 
HET WEGLATEN

Meer over deze look:

FINION pagina 34
LEGATO pagina 46

VENTICELLO pagina 66

“Minimalistische 
vormen, lijnen 

en oppervlakken 
komen met een 

doordacht 
verlichtingsconcept 

perfect tot 
hun recht.”

Patrick Frey
PRODUCTDESIGNER

Doelbewust  gekozen 
   access oires zorgen voor
 behaaglijke accenten
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ANTHEUS
Indrukwekkend elegant

ANTHEUS badkamercollectie
DOMICIL kranen

NEW TRADITION tegels

18



Hier is elke lijn een statement en elk product een blijvend waardevol 
bezit: de collectie Antheus grijpt terug op stijlklassiekers van de 
Moderne Tijd. Exclusieve materialen en geometrische contouren in 
art-decostijl sluiten aan bij de minimalistische schoonheid van het 
Bauhaus-design. Wastafel, closet en bad zijn voorzien van karakteris-
tieke randen en krijgen door de unieke facetafwerking een vriende-
lijke uitstraling. En zo ontstaat uit kwaliteitskeramiek, gepolijst roest-
vrij staal, exclusief marmer en zorgvuldig geselecteerd hout een 
nieuwe moderne klassieker – Antheus van Villeroy&Boch. Laat u 
inspireren door zijn verbluffende elegantie.

villeroyboch.com/antheus

PERFECT SAMENSPEL
Antheus is een badkamercollectie 

van verbluffende elegantie: 

elk element – badkamersanitair, 

kastelementen en spiegels – 

toont zijn stijlvolle schoonheid.

UITERST FIJNE MATERIALEN
De meubelwastafels van TitanCeram 

worden gecompleteerd door wastafel- 

onderkasten die zijn afgewerkt met hout-

fineer in American Walnut of Black Ash.

19ANTHEUS



EXCLUSIEF PLATFORM
Een exclusief, gefacetteerd marmeren blad, 

rustend op een elegant gebogen roestvrij stalen 

frame, laat de opzetwastafel perfect tot zijn 

recht komen.

KARAKTERISTIEKE RAND
De unieke facetafwerking komt terug in alle 

details van de collectie. Dit geldt eveneens voor 

het keramiek en het deksel van het elegant 

gevormde DirectFlush-closet.

“Meng deze stijl  
met mooie, bijzondere  

accessoires om de  
badkamer een  

persoonlijk tintje  
te geven.”

Jeska Hearne 
STYLISTE EN FOTOGRAFE

Een zorgvuldig 
geselecteerde compositie

van glas, marmer 
en roestvrij staal

20



Een badkamer 
met veel facetten

ANTHEUS badkamercollectie
LA FLEUR kranen

ASTORIA + NEW TRADITION tegels

21ANTHEUS



ANTHEUS badkamercollectie  DOMICIL kranen  MONOCHROME MAGIC + HALSTON tegels

22



GERAFFINEERD OPBERGEN
Strakke fronten van exclusief 

houtfineer zijn bepalend voor het 

meubilair van de collectie Antheus. 

Dankzij hun geraffineerde 

opbergconcept bieden ze plaats 

aan handdoeken en nog veel meer 

badkamerbenodigdheden.

ELEGANT INRICHTEN
Met het uiterst fijne Quaryl® is het 

karakteristieke, rondomlopende facet 

ook aan de badrand mogelijk. Ook het 

bad Theano pakt dit element op en 

past daarom optisch perfect bij de 

collectie Antheus. Zie pagina 91.

IN STIJL ONDERDOMPELEN
Het Antheus bad komt in zijn gepolijste 

roestvrij stalen frame over als een gezette 

diamant. Hij is ergonomisch gevormd van  

uiterst fijn Quaryl® en optioneel verkrijgbaar 

met elektronische afvoerfunctie ViFlow+.

23ANTHEUS



ARCHITECTURA

ARCHITECTURA badkamercollectie
LEGATO  meubelprogramma

CULT kranen
NATURE SIDE + BERNINA tegels

De diversiteit van heldere vormgeving

24



Form OVAL

Farbe LEMON 

Geniet van maximale vrijheid bij de inrichting van uw badkamer – 
met de veelzijdige totaalcollectie Architectura. Kies tussen ronde, 
ovale of hoekige vormen, veel verschillende maten en verschillende 
inbouwvarianten en geef uw badkamer een herkenbaar eigen 
karakter. Laat u inspireren door de functionele vormgeving van de 
wastafels, baden en douchebakken, en ontdek de unieke hygiënische 
voordelen van de innovatieve DirectFlush-wc’s. En dat allemaal bij 
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

villeroyboch.com/architectura

GROTE DIVERSITEIT
Naast de opzetwastafels zijn ook diverse 

inbouwvormen verkrijgbaar.

Geometrische 
   vormen

25ARCHITECTURA



  Kies uw  
favoriete vorm

“Een ovale of ronde 
wastafel op een rechtlijnig 

blad zorgt voor een 
spannend vormcontrast. 

Een hoekige wastafel geeft 
een rustig totaalconcept, 

als was het uit één 
stuk gemaakt.”

Patrick Frey
PRODUCTDESIGNER

HELDER DESIGN, 
VEEL MOGELIJKHEDEN

Architectura wordt gekenmerkt door de geo-

metrische basisvormen cirkel, ovaal en 

rechthoek. Het heldere, minimalistische design 

past perfect in elke ruimte en biedt u optimale 

vrijheid bij de planning van de badkamer.

26



ARCHITECTURA badkamercollectie
CULT kranen 
X-PLANE tegels
CONSOLE ontwerp architect

27ARCHITECTURA



AVENTO badkamercollectie
SUBWAY kranen 
CENTURY UNLIMITED tegels

AVENTO
Mijn lifest yle

28



B4 Crystal  
White

B1 Crystal  
Grey

PN Elm Impresso

B2 Crystal  
Blue

B3 Crystal  
Black

AVENTO meubelafwerkingen

EIGENTIJDS DESIGN
De moderne, slanke look van het keramiek 

en de meubelfronten van acrylglas geven 

de badkamer een speciaal tintje. 

Moderne,  
 lichte  
 lijnvoering

Frisse vormgeving, praktische functionaliteit en een overtuigende 
prijs. Avento heeft alles wat men van een moderne badkamer  
mag verlangen. En nog meer. Want deze badkamercollectie van  
Villeroy&Boch heeft niet alleen een perfecte uitstraling, maar ook 
een uiterst functionele inrichting: van het trendy meubelprogramma 
tot het spoelrandloze DirectFlush-closet voor maximale hygiëne. En 
dat alles in veel verschillende maten, ook voor kleine oplossingen 
zoals toiletruimtes. Avento, ideaal voor iedereen die in zijn badkamer 
een knappe blikvanger wenst.

villeroyboch.com/avento

29AVENTO



AVEO NEW GENERATION

AVEO NEW GENERATION badkamercollectie
L’AURA kranen
UPPER SIDE tegels

Natuurlijke schoonheid met een moderne interpretatie

30



Karakteristieke vormen eigentijds doorontwikkeld: Aveo New  
Generation – oorspronkelijk exclusief voor Villeroy&Boch ontwik-
keld door Conran&Partners – overtuigt met ranke, organische 
wastafels, een vrijstaand bad en meubelen in een natuurlijke look.  
De gebogen fronten voegen zich harmonisch naar het ovale kera-
miek. Materialen als houtfineer en de afwerking Glossy White 
Lacquer accentueren het designstatement.

villeroyboch.com/aveonewgeneration

Perfecte
 harmonie

Z

31AVEO NEW GENERATION



“Door het combineren van houten 
meubilair met groene planten 
wordt met deze collectie een 

buitengewone harmonie gecreëerd, 
zoals we die aantreffen in Japanse 

Zen-badkamers.”

Gesa Hansen 
ONTWERPSTER

INNERLIJKE RUST  
Achter de gebogen meubelfronten gaat  

een intelligent ingedeelde bergruimte schuil, 

waardoor handdoeken, cosmetica en nog 

veel meer badkamerbenodigdheden steeds 

onder handbereik zijn.

De zachte ovale vorm 
     straaz rust uit 

32



AVEO NEW GENERATION 
meubelafwerkingen

Warme houttinten  
   geven een   
  prettig gevoel

NATUURLIJKE OPPERVLAKKEN
Het meubelprogramma – in hoogwaardig houtfineer 

of exclusief wit – sluit aan bij het organische design 

van het keramiek en benadrukt de rustige sfeer van 

de collectie.

GF Glossy  
White Lacquer

GG Pure Oak

GT Dark Oak

33AVEO NEW GENERATION



FINION
Beleef uw visie

FINION badkamercollectie  LA FLEUR kranen  PLACE tegels

34



Waar anders komt individuele stijl op indrukwekkender wijze tot zijn 
recht dan in de eigen badkamer? Met een verfijnd en minimalistisch 
design creëert Finion volop ruimte voor uw persoonlijkheid. Het 
exclusieve interieur creëert een luxueuze en relaxte ambiance en 
brengt hoge levenskwaliteit tot uitdrukking. Met uiterst hoogwaar-
dige materialen als het keramiek TitanCeram, veelzijdig combineer-
bare meubelen en een slimme uitrusting is deze unieke collectie 
grensverleggend op het gebied van esthetiek en welzijn. Maak kennis 
met Finion – de badkamer naar uw smaak.

villeroyboch.com/finion

BEKROOND DESIGN
Elegante wastafels van TitanCeram zijn kenmerkend 

voor het exclusieve karakter van de collectie. 

Het samenspel van minimalistisch design en slimme 

techniek is onderscheiden met de iF Design Award 

2017 en de Red Dot Design Award 2017.

VRIJSTAANDE BLIKVANGER
Exacte randen en verfijnde zijwanden 

maken het bad van Quaryl® tot een 

spectaculair designobject in de badkamer.

Strakke, gedefinieerde randen,  
 kleine rondingen, 

vloeiende oppervlakken 
35FINION



SFEERVOLLE HIGHLIGHT
De rondomlopende LED-verlichting is via de 

Emotion-functie traploos van warmwit tot 

koudwit dimbaar en laat de badkamer optimaal 

tot zijn recht komen. Desgewenst is de spiegel 

verkrijgbaar met anti-condens-functie en 

geïntegreerd Bluetooth®-geluidssysteem.

“Evenwichtige lichtbronnen 
verspreiden een gezellige sfeer 

in de badkamer.”

Patrick Frey
PRODUCTDESIGNER

PERFECTE VERBINDING
Dankzij het draadloze laadstation op de 

zijkast of in het schap blijft de smartphone 

altijd gebruiksklaar.

UNIEK EFFECT
Met de optioneel verlichte vloerlijst lijkt het

 bad wel te zweven op een sokkel van licht.

36



Nog nooit  s je prettig voelen  
  zo spannend geweest

FINION badkamercollectie
JUST kranen 

PURE LINE tegels

37FINION



  De symbiose van 
functionalcec

en behaaglijkheid
MINIMALISTISCHE VORMGEVING

Het elegante DirectFlush-closet en het bidet sluiten 

aan bij de exacte schoonheid van de collectie, die met 

haar bekroonde design perfect harmonieert met de 

vormgeving van de badkamer en indruk maakt met 

haar optimale functionaliteit.

STIJLVOLLE VERSCHIJNING
Het verfijnde keramiek inspireert vanuit 

elk perspectief. Extreem dunne randen en 

wanddiktes met buitengewone stabiliteit 

geven de wastafels een strakke elegantie.

38



Een luxueuze ambiance 
 om in  te ontspannen  

FINION badkamercollectie  JUST kranen  TUXEDO tegels

39FINION



FINION badkamercollectie
JUST kranen  

PURE LINE tegels

40



VRIJ KLEURENSPEL 
Twee in elkaar geschoven corpora maken tal van 

kleur- en materiaalcombinaties mogelijk. 

Een belangrijk conceptidee van de collectie Finion.

*uitsluitend verkrijgbaar als kleur voor kastinterieurs

GF Glossy 
White Lacquer

GK Anthracite 
Matt Lacquer

MT White 
Matt Lacquer

GJ Light Grey 
Matt Lacquer

HB Peony 
Matt Lacquer

HA Cloud 
Matt Lacquer

PD Black 
Matt Lacquer

GS Cedar
Matt Lacquer

HF Gold 
Matt Lacquer* 

HE Sun 
Matt Lacquer

GN Walnut 
Veneer

FINION meubelafwerkingen

Gold Champagne Chrome

White Matt Black Matt

FINION glasplaten

FINION metaalkleuren vloerplint bad

  K leuren laten de  
persoonli jkheid tot  
   haar recht  komen

Het Finion bad is als Colour on Demand verkrijgbaar in 
ruim 200 kleuren, meer daarover op pagina 92.

41FINION



Symboo l v a n e en g roo t se  t i jd

HOMMAGE badkamercollectie
LA FLEUR kranen
BIANCONERO tegels

HOMMAGE

42



K la� ieke e legantie  
      met  karakter

St ijlvol  t o t i n het 
     k leinst e dha i l

Geïnspireerd door het begin van de 20ste eeuw verenigt de collectie 
de tijdloze designelementen van een groots tijdperk: al het keramiek 
met een markante vormgeving en trapreliëfs. Met wastafelbladen van 
hoogwaardig Carrara-marmer, gecombineerd met meubelen van 
echt houtfi neer in de kleur Walnut en exclusieve keramische knoppen, 
fascineert Hommage met een kwaliteit die zelfs aan de hoogste eisen 
voldoet. Luxueuze accenten worden ook geplaatst door de wastafel-
bladen van zwart marmer met de meubelkleuren White Matt 
Lacquer, en de geslepen wastafels. Elegante badpoten ronden het 
klassieke design van het Quaryl® bad af.

villeroyboch.com/hommage

HOMMAGE meubelkleuren

Grey-White 
Marble/Walnut

Black Marble/
White Matt 
Lacquer
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LA BELLE badkamercollectie 
DOMICIL kranen 

ASTORIA + CHÉRIE tegels

LA BELLE
De nieuw e sensua l i teit
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BETOVERT DE ZINTUIGEN
De elegante compositie van

rechtlijnige rand, verleidelijke welving 

en vloeiend zachte binnenvorm trekt 

alle aandacht naar zich toe. De 

wastafel komt ook zeer stijlvol over in de 

tweekleurenlook in Coal Black.

“Exclusieve stoffen als  
fluweel en zijde in zilver of goud 
alsook hoogwaardige accessoires 
geven uw badkamer een welhaast 

zinnelijke charme.”

Jeska Hearne 
STYLISTE EN FOTOGRAFE

E legant en  
  onweerstaanbaar

Elegantie is meer dan schoonheid. Het is de uitdrukking van tijdloos 
verlangen. De elegant vloeiende lijnen en zinnelijke details 
kenmerken het keramiek van La Belle. Het sierlijke meubilair in de 
kleur White Brilliant Glaze onderscheidt zich door uiterlijke schoon-
heid, optimale afwerkingskwaliteit en een royaal interieur. In lijn 
hiermee maakt het comfortabele Quaryl®-bad – vooral in vrijstaande 
uitvoering – een opvallend statement. Het bad is ook verkrijgbaar in 
tweekleurenlook, met paneelkleur naar keuze.

villeroyboch.com/labelle
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LEGATO

LEGATO badkamercollectie
JUST kranen

ASTORIA tegels

Dag en nacht uniek
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STIJLVOLLE RAND 
De markant afgeschuinde zijkanten 

zorgen voor een spannend optisch contrast 

met het meubilair. Vooral met de optionele 

LED-verlichting lijkt de wastafel boven de 

onderkast te zweven.

villeroyboch.com/legato

Het strakke en tijdloos moderne Legato is de complete badkamer- 
collectie voor mensen met een ontwikkelde smaak. De aansprekende 
keramische wastafel verbindt de afzonderlijke elementen van het 
succesvolle meubelprogramma tot een stijlvolle eenheid. De optio-
nele LED-lichtbalk benadrukt op geraffineerde wijze het zwevende 
karakter en dient als stijlvolle sfeerverlichting. De greeploze, royale 
meubelen zijn ook verkrijgbaar in de trendkleur Black Matt Lacquer 
en kunnen veelzijdig worden gecombineerd – voor een badkamer die 
even uniek is als uw eigen, individuele stijl.

 “Met lichtbronnen die  
kunnen worden ingesteld op  
het tijdstip van de dag, kunt  
u de ruimte perfect verlichten  

of juist een ontspannen  
ambiance creëren.”

Oliver Schweizer 
PRODUCTDESIGNER
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Z

KIES UW STIJL
Hier vindt u precies de passende 

kleur voor uw badkamer – met

 exclusief houten oppervlak of effen 

elegant, licht of donker.

LEGATO meubelafwerkingen

E3 Stone Grey FP Glossy Grey

FQ Oak Graphite

PD Black Matt
Lacquer

PN Elm ImpressoDH Glossy White MS White Matt

N9 Terra Matt E1 Santana Oak

E8 White Wood

Functionele,
        diepe waskom
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LEGATO badkamercollectie  SUBWAY 2.0 wastafels  SUBWAY kranen  BERNINA tegels
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45 60 80 100 120 140 160 cm(breedte x 38 cm x 50 cm) (breedte x 55 cm x 50 cm) 45 60 80 100 120 140 160 cm

AVEO NEW GENERATION

ARCHITECTURA

ARTIS

LOOP & FRIENDS

MEMENTO

SUBWAY 2.0

VENTICELLO

MY NATURE

DE LEGATO WASTAFELONDERKASTEN

Ruim baan voor uw wast afel
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LEGATO badkamercollectie  MEMENTO wastafels  SQUARO EDGE 12 bad  JUST kranen  BIANCONERO tegels
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Ruimte voor persoonlijkheid
MEMENTO

MEMENTO badkamercollectie 
CULT kranen
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“Het licht-donker-contrast  
van keramiek, meubilair,  
vloer en wanden verleent  
de ruimte een markant  

karakter. Contrasterende  
materialen zorgen voor  
een hoogwaardige en  

levendige sfeer.”

Patrick Frey 
PRODUCTDESIGNER

villeroyboch.com/memento

Ontdaan van al het overbodige is Memento het toon-
beeld van consequente rechtlijnigheid. De sobere 
vormgeving van de premiumcollectie staat voor 
maximale schoonheid. Voor voel- en zichtbare con- 
trasten met het keramiek zorgt de exclusieve meubel- 
afwerking Bright Oak – daarmee wordt elke aanra-
king een belevenis. Nog strakker wordt de totaal- 
indruk met de meubelkleur White Matt Lacquer en 
bijpassende grijze glasplaten.

TIJDLOOS ELEGANT
Het rechtlijnige meubilair sluit aan bij de 

heldere vormgeving van het keramiek en 

creëert een badkamer van tijdloze vorm.
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MEMENTO 2.0
Nieuw van  TitanCeram

MEMENTO 2.0 wastafel 
JUST kranen 

ASPEN tegels
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Memento 2.0 baart wederom opzien in de elegante premiumbad-
kamer: de exclusieve opzetwastafels worden voor het eerst gemaakt 
van ons hoogwaardige keramiek TitanCeram. Exacte contouren en 
dunne wanddiktes verlenen de onmiskenbare Memento vormgeving 
een uiterst verfi jnde en minimalistische uitstraling. Deze komt vooral 
tot zijn recht in de nieuwe kleur Concrete. De hoogwaardige beton-
look benadrukt de stedelijke look en biedt zo nieuwe ruimte voor 
individualiteit.

Hoogwaardige betonlook
Z
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MY NATURE badkamercollectie
LEGATO meubelprogramma
L’AURA kranen
X-PLANE tegels

MY NATURE
Design van een nieuwe verfijning
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villeroyboch.com/mynature

My Nature speelt op een moderne manier in op het verlangen naar 
natuurlijkheid. Door de vloeiende lijnvoering ontstaat een fraai 
vormgegeven minimalisme dat ontspanning uitstraalt. Het licht 
gewelfde, door exclusief hout gedragen bad en de volmaakt vormge-
geven wastafels hebben een zinnelijk, licht en dynamisch uiterlijk. 
Deze komen op de wastafelonderkast Legato (pagina 50) perfect tot 
hun recht. Een in alle opzichten harmonisch design, dat in 2011 is 
onderscheiden met de Red Dot Design Award.

Natuurli jk,  
met elan

“My Nature vraagt  
als het ware om lichte wanden, 

vloeren en accessoires,  
want deze vormen een  

luchtig-lichte entourage voor  
het keramiek en het  

meubilair.”

Gesa Hansen 
ONTWERPSTER
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O.NOVO
Verrassend anders

O.NOVO badkamercollectie 
SUBWAY kranen   
LODGE + MOONLIGHT tegels
CONSOLE ontwerp architect
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villeroyboch.com/o.novo

Bij O.novo kent de creativiteit nauwelijks grenzen. De fraai vormge-
geven wastafels en fonteinen, klassieke douchebakken en baden en 
waterbesparende wc’s met hun aangenaam ingetogen design kunnen 
naar eigen inzicht tot een heel persoonlijke droombadkamer worden 
gecombineerd. En dat voor een verrassend voordelige prijs.

  Nieuw
 hoekfontein
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SUBWAY 2.0

SUBWAY 2.0 badkamercollectie
JUST kranen 
URBANTONES + BOISÉE tegels

Zo veelzijdig als het leven
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“De wastafels hebben  
zachte vormen en  

harmonische proporties.  
Het perfecte feelgood-design  

voor een familiaire sfeer  
in de badkamer.”

Oliver Schweizer 
PRODUCTDESIGNER

Singles worden stelletjes, stelletjes worden ouders – stilstand hoort niet bij het leven. Mooi als je verschil-
lende mogelijkheden hebt om je op elke levenssituatie opnieuw in te stellen. Subway 2.0 biedt tal van 
combinatiemogelijkheden voor iedere badkamer. Want het uitgebreide assortiment met naar keuze rond 
of recht vormgegeven wastafels past zich aan elke ruimte aan. Zo kunnen ook kleinere ruimten  
optimaal worden benut. Bijzonder praktisch: de meubelen met veel opbergruimte en de spoelrandloze 
DirectFlush-wc’s voor een grote mate van hygiëne.

villeroyboch.com/subway2.0

 Feelgood-design  
     rond of recht
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HELDERE LIJN
Met een rechtlijnige vormgeving belooft 

Subway 2.0 tijdloos modern design voor 

een prettig gevoel.

SUBWAY 2.0 MET RECHTE CONTOUREN recht

Veelzi jdig 
  te combineren
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DE CIRKEL IS ROND
Met vloeiend zachte vormen brengt 

Subway 2.0 beweging in de badkamer en 

zorgt voor een harmonische ambiance.

SUBWAY 2.0 MET RONDE CONTOUREN rond

 Hoe ziet uw 
  design er uit?
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E3 Stone Grey

FP Glossy Grey

FQ Oak Graphite

PD Black  
Matt Lacquer

PN Elm Impresso

DH Glossy White MS White Matt N9 Terra Matt

E1 Santana OakE8 White Wood

Geïntegreerde grepen verkrijgbaar in mat 
Silver Coloured of Glossy Chrome Coloured.

SUBWAY 2.0 meubelafwerkingen

S WhiteR Silver Grey

SUBWAY 2.0 kleuren afdekplaten

PRAKTISCH ZONDER CONCESSIES
Met veel bergruimte en een diepe waskom zelfs 

bij kleine wastafels doet Subway 2.0 geen enkele 

concessie aan de functionaliteit. De geïntegreerde 

handgrepen vormen een fraai accent.
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De badkamer als 
spiegel van de 
persoonlijkheid

SUBWAY 2.0 badkamercollectie
JUST kranen 

PURE LINE + NATURE SIDE tegels
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VENTICELLO badkamercollectie 
JUST kranen   

OREGON tegels

VENTICELLO
Design over de gehele linie
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Venticello is de moderne badkamercollectie voor trendbewuste fijn-
proevers. Hier komen vorm en functie op indrukwekkende wijze 
samen: de op het eerste gezicht zeer slanke en strakke badkamer 
blijkt bij nadere beschouwing een individueel ruimtewonder met 
veel doordachte details te zijn. Ervaar een ongekend royale ruimte-
lijke beleving en laat u over de gehele linie inspireren.

VEELZIJDIG VORMGEGEVEN
Slanke wanden en dunne randen zijn bepalend 

voor de elegante verschijningsvorm van de 

wastafels. Dankzij een groot aantal vormen en 

afmetingen laat het keramiek veel ruimte voor 

individuele vormgevingswensen.

villeroyboch.com/venticello
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 “Fijne horizontale lijnen geven 
de collectie een lichte uitstraling. 
Dankzij de royale afl egruimte en 
veel bergruimte is zij niettemin 

zeer functioneel.”

Oliver Schweizer
PRODUCTDESIGNER

  Closetzit tingen 
  in verschillende 
     designs

ROYAAL INGERICHT
Nieuwe aanbouwkasten verruimen de 

afl egruimte in de badkamer en bieden 

extra bergruimte in de breedte.

Subtiele greeplijst 
Z

STRAK VORMGEGEVEN
De slanke lijnvoering van het keramiek 

komt fraai tot uiting in de fi jn getekende 

greeplijsten.
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VENTICELLO badkamercollectie
JUST kranen

X-PLANE tegels

Heldere vormen   
doen de ruimte   

rustiger overkomen
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Donkere kleuren maken een  
   zeer warme en stijlvolle indruk

VENTICELLO badkamercollectie
LUCERNA + BIANCONERO tegels
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DH Glossy  
White 

E1 Santana OakE3 Stone Grey

E8 White Wood

RE Glass,
Glossy White 

RT Glass, TerraRA Glass,
Glossy Grey

RF Glass, Black

N9 Terra Matt

FQ Oak  
Graphite

PD Black Matt
Lacquer

MS White Matt PN Elm  
Impresso

FP Glossy Grey

VENTICELLO meubelafwerkingen

Breng designaccenten aan

1 Chrome 3 Grey2 White

5 Copper4 Blue

VENTICELLO meubelgrepen

MEUBILAIR NAAR KEUZE
De diverse meubelafwerkingen en grepen 

kunnen geheel naar eigen smaak en met 

elkaar worden gecombineerd. Met name de 

exclusieve Venticello glazen oppervlakken 

geven het meubilair een stijlvolle uitstraling. 

De wastafelonderkasten zijn desgewenst 

verkrijgbaar met één of twee lades – vanaf 

een breedte van 120 cm zelfs met het dub-

bele aantal lades.
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VIVIA badkamercollectie
JUST kranen
BIANCONERO tegels

VIVIA
Dat comfort gun ik mezelf
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villeroyboch.com/vivia

Wilt u voor uw tweede badkamer niet alleen tijdloos design, maar 
vooral ook comfort van topklasse? Laat u inspireren door de bad- 
kamercollectie Vivia, die met veel slimme extraatjes zorgt voor nog 
meer comfort. Geniet bijvoorbeeld van de voordelen van de meubel-
console met het grote planchet rondom de extra diepe wasbak, en 
van de flexibele rolkruk, die behalve opbergruimte ook een bijzonder 
comfortabele zitplaats biedt. Gun uzelf een badkamer van de 
comfortklasse en ontdek Vivia.

ZIT PERFECT
De praktische rolkruk 

met bergruimte kan gewoon onder de 

meubelconsole worden geschoven.

Extra diepe
wasbak

“Met een royale,  
comfortabele badkamer  

breidt u uw leefruimte uit  
en kunt u de dagelijkse 
 beslommeringen achter  

u laten.”

Jeska Hearne 
STYLISTE EN FOTOGRAFE
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COMFORTABELE DETAILS
De collectie biedt talrijke comfortabele 

mogelijkheden om spullen overzichtelijk 

op te bergen: meubelconsole met 

opklapbare spiegel, cosmeticavak, prak-

tisch verrijdbaar ladenblok en rolkruk.

Maak kennis met het 
Vivia douchepaneel 
op pagina 121.
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DH Glossy White MS White Matt N9 Terra MattFP Glossy Grey E1 Santana Oak

VIVIA meubelafwerkingen

E3 Stone GreyFQ Oak Graphite PD Black  
Matt Lacquer

PN Elm ImpressoE8 White Wood

Uw kleur,uw stijl
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ARTIS
Volmaakt  fijne vormen

ARTIS wastafel  LA FLEUR kranen  MONOCHROME MAGIC + CENTURY UNLIMITED tegels
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Kleuren en vormen zijn de uitdrukking van persoonlijkheid en popu- 
laire stijlmiddelen in het moderne interieurdesign. Met Artis, de  
Villeroy&Boch premium-editie van opzetwastafels, ondersteunen wij  
uw individuele stijl consequent: kies uit 2 wittinten en 15 harmonische 
kleuren, die de ontwerpster Gesa Hansen in navolging van de jaargetij- 
den in Parijs heeft ontwikkeld. Combineer uw lievelingskleur met de 
vier minimalistische, verfijnde vormen rond, ovaal, vierkant of recht-
hoekig en plaats met Artis een stijlvast accent in de badkamer.

villeroyboch.com/artis

VERFIJNDE LICHTHEID
Met ons innovatieve materiaal TitanCeram 

kan voor het eerst keramiek worden gemaakt 

met een unieke vormgeving en extreem dunne 

wanddiktes. Zo slagen wij erin bij de Artis 

een 8 mm dunne, fijne rand te realiseren, 

waaraan deze wastafel zijn bijzonder subtiele 

look te danken heeft.

Pasteltinten 
maken in de  
badkamer 
een zeer 

harmonische 
indruk 
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“Geel komt verfrissend over, 
terwijl blauw en groen 

ontspanning uitstralen. Roze is 
de actuele trendkleur en komt 
in de badkamer zeer behaaglijk 

en zacht over.”

Gesa Hansen
ONTWERPSTER

Verfi jnd

Maakt een bi jzonder
lichte indruk

Exact

Z

Z

Z

FIJNE RANDEN
De dunne wanddiktes geven de badkamer een 

tijdloos moderne uitstraling. De opzetwas-

tafels komen bijzonder mooi tot hun recht 

op de wastafelonderkasten van de collectie 

Legato en op strak vormgegeven consoles.

STRAKKE VORMGEVING
De al even verfi jnde als heldere vormen 

van de editie benadrukken het premium 

karakter. Ze staan voor het bijzondere in 

de badkamer.
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RUND Form 

LEMON Farbe 

ARTIS wastafel 
JUST kranen 
PRO ARCHITECTURA tegels De nieuwe lichtheid 

in de badkamer
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ARTIS kleuren

W3 Mint

T3 Macaroon

T0 Powder

W0 Fog

T6 Full Moon

W4 Sencha

T4 Lemon

T1 Ballet

W1 Frost

T7 French Linen

W5 Cedar

01 Wit Alpin
R1 Wit Alpin
CeramicPlus

R2 Star White
CeramicPlus

T5 Mustard

T2 Rose

W2 Ocean

T8 Coal Black

STERKE KLEUREN
Met harmonische kleuren plaatst Artis 

behaaglijke accenten met een zeer 

persoonlijke uitstraling.

Z

 Van buiten 
met zi jdeglans

Z

17 kleuren, 4 vormen,
    68 mogelijkheden
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 Van buiten 
met zi jdeglans

ARTIS wastafel 
CULT kranen 
CENTURY UNLIMITED tegels 
CONSOLE ontwerp architect

K leuren vullen   
 de badkamer 
met puur leven

81ARTIS



LOOP&FRIENDS
Heldere vormen, op indrukwekkende

wijze gepresenteerd
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Rond

Rechthoekig

Ovai

Vierkant
Badkamers zijn zo verschillend als de mensen die ze gebruiken. Maar 
voor elke badkamer is er de ideale wastafel. Of u nu veel of weinig 
ruimte hebt, de voorkeur geeft aan ronde of hoekige vormen – 
Loop&Friends past zich aan uw stijl en uw wensen aan. Goed te 
combineren met de Loop&Friends baden. Zie pagina 98.

villeroyboch.com/loopandfriends
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TOILETRUIMTES

TOILET-
RUIMTES

villeroyboch.com/guestbathroom

Toiletruimtes zijn tegenwoordig een vast onderdeel van de moderne 
wooncultuur – ongeveer de helft van alle particuliere woningen 
beschikt momenteel over een gastenbadkamer met toilet. Met  
Villeroy&Boch kunnen al op enkele vierkante meters verbazingwek-
kende oplossingen worden gerealiseerd. Per slot van rekening moeten 
kwaliteit, comfort en gerieflijke ambiance niet afhankelijk zijn van 
ruimtelijke afmetingen. Onze collecties bieden verschillende soorten 
keramiek, bijpassende kranen en badkamermeubelen van superieure 
kwaliteit. Maak een keuze uit de diversiteit van fraaie designs voor 
uw individuele ruimtelijke situatie.

K leine bad-
kamers met een 
grote impact

Subway 2.0 Venticello Aveo New Generation 

Memento Avento Finion

Artis / Legato Legato Loop & Friends / Legato
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SUBWAY 2.0

Toiletruimtes
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TOILETRUIMTES

De Subway 2.0 toiletruimtes bieden intelligente oplossingen voor de 
kleinste ruimten. De geringe afmetingen van keramiek en meubelen, 
en praktische accessoires als handdoekhouders zorgen ook op de 
kleinste ruimte voor optimaal comfort. Met de ruimtebesparende 
kasten en schapsystemen ontstaat uit verscheidenheid een nieuwe 
creatieve vrijheid, die steeds weer indruk maakt op uw gasten.

villeroyboch.com/guestbathroom

Grandioos: 
 fontein

in 5 maten

PERFECT INGERICHT
Het elegante meubilair biedt 

praktische bergruimte en laat de toilet- 

ruimte opgeruimd en royaal uitkomen.

87



VENTICELLO

Toiletruimtes
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TOILETRUIMTES

Zo mooi kan   
  ruimtebesparing zijn
Venticello brengt een slanke, lichte lijn in de toiletruimte. De stijlvolle 
vormgeving en de subtiele randen geven de badkamer een even uitno-
digend als trendy karakter. Doordachte functies en slimme opberg- 
oplossingen creëren daarbij ook in een kleine ruimte veel ruimte om 
je prettig te voelen. Zo is de onderkast van de kleine wastafel bijvoor-
beeld verkrijgbaar in twee hoogtes. Bovendien kunnen de meubelen 
en grepen in de meest uiteenlopende kleuren geheel naar eigen inzicht 
en voorkeur worden gecombineerd. Voor een individuele badkamer 
die niet alleen uw gasten aanspreekt.

villeroyboch.com/guestbathroom
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neue Alternative

Leven in evenwicht
BADEN
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AVEO

BADEN

SQUARO EDGE 12

Een lekker bad in het weldadig warme water is voor velen het top-
punt van ontspanning. Wat is er heerlijker dan ’s avonds in bad de 
jachtigheid van het dagelijks leven achter je te laten? In een bad van 
Villeroy&Boch kun je bijzonder fantastisch genieten van zulke 
momenten. Met hoogwaardig Quaryl® of acryl verwent u uw zin-
tuigen met elegant design en smaakvol vormgegeven voorzieningen 
en verandert u uw badkamer in een persoonlijke wellness-oase.

STIJLVOLLER ONTSPANNEN
Hier vindt u het perfecte wellnessbad, 

van sierlijk tot minimalistisch, van natuurlijk 

tot elegant.Uw persoonlijke 
   well ness -oase

THEANO

AVEO NEW GENERATION
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COLOUR ON DEMANDCOLOUR ON DEMAND
Subtiele vormen, sterke kleuren
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BADEN

Perfect design in 
        kleur gevat

Breng fleurigheid in uw badkamer met de vrijstaande baden van 
Villeroy&Boch. Kies uit meer dan 200 ombouwkleuren – onder 
andere ontwikkeld door de ontwerpster Gesa Hansen – en geniet 
volledig van nieuwe mogelijkheden om uw individuele stijl in de bad-
kamer te realiseren. Ontdek uw geheel persoonlijke design-
hoogstandje uit de collecties Antheus, Aveo New Generation, Finion, 
La Belle, La Belle Excellence, Loop&Friends, Squaro Edge 12, 
Squaro Excellence en Theano.

villeroyboch.com/colour

EXCLUSIEF CONTRAST
De unieke tweekleurenlook 

geeft de baden een fascinerende look.
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Het geluidssysteem voor uw badkuip
VISOUND
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BADEN

Van muziek genieten terwijl u een warm bad neemt – ontspannend, 
inspirerend, een zeer persoonlijk moment. ViSound, het slimme 
geluidssysteem van Villeroy&Boch, combineert deze genoegens. 
Stream uw lievelingsmuziek gewoon van uw smartphone, tablet of 
elk ander voor Bluetooth® geschikt apparaat rechtstreeks naar het 
bad. De badkuip verandert in een Bluetooth®-luidspreker en zorgt 
voor een perfecte klankbeleving. Geniet met ViSound van een 
nieuwe muziekbeleving in bad.

villeroyboch.com/visound
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Volmaakte schoonheid
SQUARO EDGE 12
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BADEN

Squaro Edge 12 is de perfecte combinatie van bijzonder badcomfort 
en hoogwaardige esthetiek. De heldere lijnen en het stijlvaste design 
van het Quaryl®-bad maken een uniek en overtuigend statement. 
Een absolute highlight is de slechts 12 mm smalle rand, die ook qua 
vormgeving de toon zet. Of hij nu vrij in de ruimte staat of is inge-
bouwd, door zijn ongeëvenaarde lichtheid nodigt het bad uit om erin 
te blijven zitten en te ontspannen. 

villeroyboch.com/squaroedge12

KLEURIG ACCENT
Squaro Edge 12 is ook verkrijgbaar 

als  Colour on Demand in meer dan 

200 kleuren. Zie pagina 92.

Ongekend s ti jlvol  
  in de ruimte
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LOOP&FRIENDS
Twee vormen, oneindig veel mogelijkheden
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BADEN

ROND HOEKIGROND

HOEKIG

MEER RUIMTE
De trapeziumvormige baden 

zijn bijzonder ruimtebesparend. 

Maar dankzij hun royale 

binnenafmetingen wordt ook 

het baden met zijn tweeën een 

waar genoegen.

Loop&Friends verrast door een overtuigend, individueel concept. 
De 22 verschillende baden met ronde of hoekige binnenvorm harmo-
niëren perfect in elke badkamer. Kies tussen vrijstaande modellen, 
inbouwvarianten en ruimtebesparende oplossingen en pas het bad 
met Colour on Demand ook qua kleur aan uw wensen aan. Echt 
slim: door de middenafvoer is zelfs het baden met z’n tweeën buiten-
gewoon comfortabel en dankzij de geringe diepte van slechts 44 cm 
zijn de baden bijzonder waterbesparend.

villeroyboch.com/loopandfriends

Meer ruimte 
voor uw wensen

GROTE DIVERSITEIT 
Maak kennis met de verschillende maten, 

vormen en uitvoeringen van Loop & Friends 

en vind het geschikte bad voor uw badkamer.
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WHIRLPOOLSYSTEMEN
Pure ontspanning voor uw gezondheid en welzijn
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WHIRLPOOLSYSTEMEN

Gewoon even achterover-
   leunen en relaxen

Water als bron van welzijn

Een regelmatig bad in het water verwent u met een behaag-
lijk gevoel van gewichtloosheid en ontlast gewrichten, 
banden en wervelkolom. Juist na het sporten of bij gewrichts-
problemen ervaart u snel een duidelijke verlichting en 
weldadige verzachting van pijn.

De weldadig warme massage ontspant lichaam en geest

Daarbij dragen de massage en de warmte ertoe bij de 
spieren doelgericht los te maken en spanningen weg te 
nemen. Ze bevorderen de doorbloeding, versterken het 
immuunsysteem en verbeteren de stofwisseling, waardoor 
bindweefsel en huid elastisch blijven.

De perfecte ontsnapping aan het leven van alledag

Als u gewoon eens wilt relaxen en de stress van alledag 
achter u wilt laten, is een whirlpoolbad een weldaad. Want 
de rustgevende werking van het warme water laat al uw zin-
tuigen tot rust komen en zorgt voor een gezonde en ont-
spannen slaap. 

Maak van uw badkamer een persoonlijk rustpunt en doe 
nieuwe krachten op voor de volgende dag – in een whirlpool 
van Villeroy&Boch.

Vind rust en ontspanning wanneer u maar wilt. Tover uw bad om in 
uw strikt persoonlijke wellness-oase. De gezondheidsbevorderende 
werking van de innovatieve whirlpoolsystemen van Villeroy&Boch 
ondersteunt uw regeneratie en laat u nieuwe krachten opdoen. Beleef 
ongecompliceerde ontspanning in de beproefde Villeroy&Boch 
kwaliteit bij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

villeroyboch.com/whirlpools2.0
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AIRPOOL ENTRY
Ontspannend badplezier
De AirPool Entry is het optimale startersmodel voor iedereen die meer ontspan-
ning in de eigen badkamer wenst. De 10 gelijkmatig gerangschikte bodemjets 
zorgen voor een stimulerende luchtmassage en maken effectief de gespannen 
spieren los.

COMBIPOOL ENTRY
Momenten van genot in uw eigen badkamer
Voor een uitgebreide massage combineert de CombiPool alle voordelen van de 
AirPool en de HydroPool in één hoogwaardig systeem. De CombiPool Entry ver-
went u met een ontspannende massage door dynamische luchtstralen uit de bodem 
en een krachtige water-lucht-massage voor de rug. Een ongeëvenaard genot, dat 
door fijn afgestemde jets ook qua uiterlijk een blijvende indruk achterlaat.

Efficiënt massage-effect en behaaglijke verlichting:
Tot de standaarduitrusting van al onze Entry whirlpoolsystemen 
behoren de intervalmassage en de LED-onderwaterverlichting. De 
aangenaam pulserende prikkeling zorgt voor een langdurig massage-
genot en de energiebesparende verlichting in helder wit licht creëert 
een sfeer van welbevinden.

SQUARO EDGE 12
Quaryl®-bad met 
AirPool Entry systeem

Onderwaterverlichting 
2 witte LED-lampen

HYDROPOOL ENTRY
Ontspanning voor uw rug
Met de HydroPool Entry kunt u regelmatig iets goeds doen voor uw rug – en dat 
bij een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Zijn 8 ergonomisch aangebrachte 
jets masseren betrouwbaar de onder- en bovenrug en de schouders, en zorgen zo 
voor een gevoel van volkomen ontspanning.
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WHIRLPOOLSYSTEMEN

AIRPOOL COMFORT
Tintelend en geruisloos als een fluistering 
De luchtbelletjes van de AirPool Comfort verwennen uw huid als een zachte 
peeling. Daarbij zijn de 10 geluidsarme Whisper-jets bevorderlijk voor de rust en 
ontspanning en bieden dankzij hun vlakke vormgeving een optimaal zit- en lig-
comfort. In combinatie met een Quaryl®-bad zijn de jets vlak geïntegreerd en 
zorgen zo voor een stijlvol uiterlijk.

HYDROPOOL COMFORT
Verwennerij van top tot teen
Zijn weldadige rug- en zij-massage maken de HydroPool Comfort tot een ideale 
plek van ontspanning. In totaal 18 jets stimuleren het lichaam van top tot teen. 
De zij-jets zijn handmatig verstel- en afsluitbaar en kunnen bijna 360 graden 
worden gedraaid – voor een persoonlijke massage geheel in overeenstemming met 
uw persoonlijke voorkeuren.

COMBIPOOL COMFORT
Totaalontspanning fluisterzacht
Geniet van de stimulerende massage van het gehele lichaam door de geluidsarme 
CombiPool Comfort en ontspan lichaam en geest in het sfeervolle gekleurde licht 
van uw keuze. De intensieve massage door 10 bodem-, 8 zij-, 8 rug- en 2 voeten-
jets kalmeert spieren en zenuwen, stimuleert de doorbloeding en maakt  
verkrampte spieren los. Daarbij heeft het zachte peeling-effect een langdurige 
positieve uitwerking op de conditie van de huid.

Stil wellnessplezier en gekleurd licht
Alle Comfort Pool uitvoeringen en de CombiPool Active voldoen aan 
de geluidsisolatie-eisen volgens DIN 4109, getest door het Fraunhofer 
Institut, en behoren dankzij de whispertechnologie tot de stilste  
systemen op de markt. Ideaal om na een drukke en hectische 
werkdag te relaxen en even alles te vergeten. Bovendien heeft de indi-
vidueel regelbare verlichting in verschillende kleuren een aantoon-
baar positieve uitwerking op lichaam en geest.

LOOP & FRIENDS 
acrylbad met 

HydroPool Comfort systeem
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16 pop-up 
zij-jets

COMBIPOOL INVISIBLE
Uw onzichtbare verwenprogramma

De CombiPool Invisible is whirlpool en designobject in één. Vrijwel 
onzichtbaar harmoniëren zijn jets met het totaalbeeld van het bad en 
brengen daarmee een subtiele schoonheid in de badkamer. Bijzonder 
comfortabel is de unieke Smart Control afstandsbediening, waarmee 
u de diverse intervallen op elk gewenst moment gemakkelijk kunt 
instellen.

Efficiënt massage-effect:

De efficiënte intervalmassage zorgt voor een aangenaam pulserende 
prikkeling van het hele lichaam. Ideaal om na het sporten uitgebreid 
te ontspannen, het spierstelsel effectief los te maken en spierpijn te 
verzachten.

Onzichtbaar wellnessplezier:

De jets worden zowel in de acryl- alsook in de Quaryl®-uitvoering 
standaard geleverd als onzichtbare InvisibleJets en zijn bij Quaryl® 
tevens absoluut vlak in het bad geïntegreerd.

SQUARO  
Quaryl®-bad met 

CombiPool Invisible systeem
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WHIRLPOOLSYSTEMEN

COMBIPOOL ACTIVE
Voor een doelgerichte massage

De geluidsarme CombiPool Active brengt luxe en comfort in uw 
eigen badkamer. Eén druk op de knop is voldoende om u door een 
van de gevarieerde programma’s te laten verwennen met een welda-
dige massage – van zachte stimulering tot en met het effectief los-
maken van verkrampte spieren. In totaal 40 jets zorgen daarbij voor 
een buitengewone massagebeleving als bij een masseur. De innova-
tieve Active jets zijn individueel regelbaar en garanderen een doelge-
richte en intensieve massage.

Comfortabele programma’s:

De zes beschikbare programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking 
met de sportgeneeskundige prof. dr. Allmann: ze bieden pure  
ontspanning en bevorderen duurzaam uw psychisch welzijn en uw 
lichamelijke gezondheid.

Active jets

SQUARO EDGE 12  
Quaryl®-bad met 
CombiPool Active systeem
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AIRPOOL
Het luchtsysteem voor een verkwikkende massage. Bij de AirPools wordt 
lucht via speciale jets in het bad geblazen en fijn verdeeld. Deze luchtjets zijn 
in de bodem verzonken en zorgen voor een stimulerende massage. De  
leidingen van de bodemjets worden na het whirlen drooggeblazen.

HYDROPOOL
Het watersysteem voor een doelgerichte massage van het lichaam. Een pomp 
zorgt ervoor dat er badwater wordt weggepompt en via de waterjets weer 
wordt teruggeleid naar het bad. De massagestraal van de HydroPool stimu-
leert de spieren en de lokale stofwisseling. Het restwater wordt afgevoerd.

COMBIPOOL
De combinatie van AirPool en HydroPool biedt alles in één: luchtjets in de 
bodem van het bad en waterjets – afhankelijk van het model – in de rug, het 
zijgedeelte en/of het voetengedeelte. De jets kunnen ook afzonderlijk van 
elkaar worden ingesteld. Dit zorgt voor een uitgebreide massage van het 
lichaam, die verkrampte spieren losmaakt en de doorbloeding stimuleert. De 
CombiPool wordt ook in de hydrotherapie toegepast. Het restwater wordt 
afgevoerd en de bodemjets worden drooggeblazen.

Waterzij-jets

Luchtbodemjets

Luchtbodem- en 
waterzij-jets

Elk van de drie whirlpoolsystemen is verkrijgbaar met een verschillende comfortuitrusting

WHIRLPOOLSYSTEMEN Zo comfortabel al s 
   u  maar  w enn

AirPool Comfort 

HydroPool Comfort

CombiPool Comfort

AirPool Entry

HydroPool Entry

CombiPool Entry

CombiPool Invisible CombiPool Active
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WHIRLPOOLSYSTEMEN

Van de stimulerende AirPool Entry tot en met de luxueuze CombiPool ActiveOVERZICHT UITRUSTING
Vind steeds het passende model

AIRPOOLS HYDROPOOLS COMBIPOOLS

AIRPOOL 
ENTRY

AIRPOOL 
COMFORT

HYDROPOOL 
ENTRY

HYDROPOOL 
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL 
COMFORT

SPECIALPOOLS

COMBIPOOL
INVISIBLE 

COMBIPOOL
ACTIVE 

Standaard

Luchtjets 10 micro-bodemjets 10 grote Whisper-bodemjets – – 10 micro-bodemjets 10 grote Whisper-bodemjets 12 grote fitnessjets 24 Air Royale jets

Waterjets – – 8 micro-rugjets
2 micro-voetenjets;
8 Whisper zij-jets;

8 micro-rugjets
8 micro-rugjets

2 micro-voetenjets;
8 Whisper zij-jets;

8 micro-rugjets
16 pop-up zij-jets

8 Whisper Active zij-jets; 
6 Active rugjets;

2 Active voetenjets

Bediening Geïntegreerde 
badrandbediening

Geïntegreerde 
badrandbediening

Geïntegreerde 
badrandbediening

Geïntegreerde 
badrandbediening

Geïntegreerde 
badrandbediening

Geïntegreerde 
badrandbediening Smart Control Smart Control

Interval 1 1 1 1 1 1 3 1

Programma'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 
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DOUCHES
Moderne diversiteit
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DOUCHES

Geniet van een volledig nieuwe douchebeleving met de hoogwaar-
dige douchevloeren van Villeroy&Boch. Laat u inspireren door tijd-
loos moderne designs in verschillende maten, vormen en kleuren en 
ontdek de talloze mogelijkheden om uw stijl ook in de doucheruimte 
te realiseren. Al onze douchebakken op vloerniveau – van keramiek, 
Quaryl® of acryl – hebben een slipvrije ondergrond en overtuigen 
met perfecte hygiëne. Ontdek nu de geschikte douchevloer voor uw 
badkamer.

COMFORTABELE KEUZE
Bij Villeroy & Boch vindt u de juiste 

maat, kleur en vorm douchevloer voor 

uw persoonlijke wensen.

Geniet van meer 
vormgevingsvrijheid
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SUBWAY 
INFINITYINFINITY

Past  zich aan,
   past  overal

villeroyboch.com/subwayinfinity

Subway Infi nity maakt de keuze voor een douchevloer van Villeroy&Boch pas echt eenvoudig. 
Zijn heldere, randloze design harmonieert met moderne badkamers en past zich ook qua 
kleur aan uw stijl aan. Dankzij het krasvaste oppervlak schittert de keramische douchevloer 
met een perfecte uitstraling. Afvoeren in diverse kleuren ronden de eigentijdse vormgeving af. 
En niet in de laatste plaats past Subway Infi nity gewoon in elke badkamer – met 43 standaard-
maten en daarnaast met speciale formaten die tot op de millimeter nauwkeurig voor elke 
ruimte op maat kunnen worden gemaakt.

DOUCHEBAKKLEUREN

01 Wit Alpin TP Taupe W9 Ardoise
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DOUCHES

Plaats uw volstrekt persoonlijke accent in de badkamer. De design- 
bewuste ViPrint decors voor Subway Infinity douchebakken bieden u 
volledig nieuwe mogelijkheden om uw individuele stijl te realiseren – 
met nieuw geïnterpreteerde klassiekers, natuurlooks, tegelpatronen 
of grafische structuren. Maak kennis met designs die tot nu toe 
alleen maar bij betegelde douches mogelijk waren – verbonden met 
het voordeel van een eenvoudig te reinigen douchebak. Maak iets 
bijzonders van uw douche en geef uw badkamer zijn geheel eigen, 
onvergelijkelijke look.

M i jn douche. M i jn look.
VIPRINT

villeroyboch.com/viprint
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C1 Abbey Grey

C2 Abbey Blue

C6 Drift Wood

C8 Nordic Creek

C7 Highland Stone

C9 Blue Lagoon

C0 Townhouse

C3 Palazzo

Inspired by HERITAGE
Ware schoonheid is onvergankelijk: deze moderne interpretaties van 
historische patronen zoals die van de beroemde Mettlachse platen zijn 
een eerbetoon aan de eeuwenoude keramiekkunst van Villeroy&Boch. 
Uw douche krijgt de uitstraling van een kostbaar stuk antiek – een stijl-
volle attractie in elke badkamer.

Inspired by NATURE
Haal de natuur in de badkamer: markante houtstructuren, natuurge-
trouwe gevlamde steenlook en variërende watergeluiden creëren een 
sfeer van authentieke, natuurlijke materialen. De fascinerend echt 
overkomende look van deze decors maakt van uw badkamer een 
verfrissende bron van ontspanning. De authentieke sfeer voor 
moderne en klassiek vormgegeven badkamers.
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DOUCHES

D0 Star Flower

D2 Sinus White

D1 Sinus Black

D3 Eternity

A7 Bernina Beige-Effect 
A8 Bernina Anthracite-Effect

A1 Lodge Beige-Effect
A6 Lodge Dark Brown-Effect

A2 X-Plane Creme-Effect
A3 X-Plane Anthracite-Effect

B6 Upper Side Creme-Effect
B9 Upper Side Anthracite-Effect

Inspired by TILES 
Hier past alles perfect bij elkaar: deze decors zijn gemaakt naar het 
voorbeeld van de meest populaire Villeroy&Boch vloertegels. Zo 
lopen de lijnen en patronen van de betegelde badkamer harmonisch 
door in de douche – zorgen door een andere tegelkleur voor een 
geraffineerd accent en zijn zo een blikvanger in de ruimte.

Inspired by GEOMETRY 
Fascinerende lijnenspelen die op magische wijze de aandacht 
trekken: deze decors toveren van geometrische patronen en grafische 
structuren een welhaast ruimtelijke diepte op de vloer. Een telkens 
nieuwe afbeelding, waarbij je bij elke douchebeurt weer helemaal 
kunt wegdromen. Deze tijdloos elegante patronen – modern of klas-
siek – passen bij elke badkamerstijl.
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SQUARO INFINITY
De oplossing-op-maat
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villeroyboch.com/squaroinfinity

De bekroonde douchevloer is een fascinerend voorbeeld van modern 
design, wat tot uitdrukking komt in exacte kanten, een ultravlakke, 
randloze look en 5 aantrekkelijke matkleuren. Om het elegante beeld 
te completeren, is de vlak afsluitende, geïntegreerde afvoer qua kleur 
afgestemd op de douchevloer. De douchevloer van Quaryl® geeft een 
warm gevoel op de huid en biedt optimaal comfort. En dankzij 
speciale formaten die individueel op maat kunnen worden gemaakt, 
kan Squaro Infinity ook tot op de millimeter nauwkeurig aan uw 
badkamer en uw wensen worden aangepast.

S trak modern

DOUCHES

* De kleuren voor afvoeren passen precies bij die 
voor douchebakken.

41 Edelweiss 2S Crème 4S Brown

3S Grey 1S Anthracite

KLEUREN VOOR DOUCHEVLOEREN 
EN AFVOEREN*
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SQUARO SUPERFLAT
Perfecte  harmonie
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DOUCHES

Stijlvaste vormgeving voor tijdloos moderne badkamers: de vlakke 
Quaryl®-douchevloer past perfect in de vloer en is dankzij zijn 
geringe inbouwhoogte uiterst geschikt voor renovaties. Afgestemd 
op eigentijdse trends en verschillende Villeroy&Boch tegels zorgen 
de gekleurde modellen voor een uniforme vormgeving van de vloer 
en een harmonisch badkamerdesign van topklasse. De bijzonder-
heid: met 2 afvoeren biedt Squaro Superfl at een zeer hoge afvoerca-
paciteit en daarmee meer bescherming tegen waterstuwing. Ideaal 
als u een extra grote douchekop wilt gebruiken.

villeroyboch.com/squaro

01 Wit Alpin 41 Edelweiss 2S Crème96 Star White

4S Brown 3S Grey 1S Anthracite

DOUCHEBAKKLEUREN
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ARCHITECTURA METALRIM
Uzravlak design, extra hoge stabiliteit

118



DOUCHES

* Een keur van modellen is nu ook beschikbaar in matkleuren.

De Architectura MetalRim douchevloeren van verfi jnd acryl zijn 
ultravlak en randloos. Deze generatie douchebakken en -vloeren 
introduceert voor het eerst de door Villeroy&Boch ontwikkelde 
MetalRim-technologie: een aan de randen geïntegreerde versterking 
met staal, die de douchevloer optimale stabiliteit geeft. Ontdek strak 
design in een grote diversiteit met 31 modellen in 2 randhoogtes en 
geniet van optimale vormgevingsvrijheid bij een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding.

62 modellen en 3 inbouwvarianten

villeroyboch.com/architectura_metalrim

01 Wit Alpin 96 Star White 41 Edelweiss 2S Crème 4S Brown 3S Grey 1S Anthracite

DOUCHEBAKKLEUREN *
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villeroyboch.com/futurionflat

De Futurion Flat douchevloeren van Quaryl® passen zich met hun 
fraaie vormgeving aan uw badkamer aan. Met hun esthetische, extra 
platte design en hun comfortabele binnendiepte van 3 cm maken ze 
een solide indruk, zowel gelijkvloers ingebouwd alsook vlak op de 
vloer geplaatst of met betegelde rand. De ronde afvoer met naar 
keuze verchroomd of wit afvoerdeksel zorgt daarbij voor een stijlvol 
accent.

FUTURION FLATFUTURION FLATFUTURION FLAT
Het weglaten van het overbodige
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DOUCHES

villeroyboch.com/vivia

De luxueus uitgeruste Vivia douche maakt indruk met veel verborgen 
functies. Zo belooft het douchepaneel met spatwaterdichte berg- 
ruimte voor een handdoek en andere verzorgingsbenodigdheden 
bijzonder comfort en zorgt het voor een opgeruimde indruk. 
Verschillende douchefuncties als regendouche of watervaluitloop 
verhogen de douchebeleving en spoelen de dagelijkse drukte van je af. 
En de comfortabele, slipvaste douchekruk biedt te allen tijde een 
veilige zitplaats. Paneel en kruk zijn verkrijgbaar in de kleuren White 
en Anthracite.

VIVIA
Dat comfort gun  
  ik mezelf
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VICONNECT
Een slimme combinatie
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VICONNECT

villeroyboch.com/viconnect

ViConnect, de perfecte aanvulling op het assortiment keramiek van 
Villeroy&Boch, wordt nu uitgebreid met de elegante bedieningsplaten 
M300 / E300. Samen met de actuele modellen van de 200-serie 
bieden deze nu nóg meer mogelijkheden om de badkamer naar  
eigen voorkeur vorm te geven. Want het minimalistische design  
van de serie in verschillende kleur-/materiaalcombinaties past  
door de inbouwvarianten – opgezet of vlak afsluitend – perfect in elke 
badkamer. Lees meer over de alles-in-één-totaaloplossing in de 
beproefde Villeroy&Boch kwaliteit ‘made in Germany’. 

KLEURVARIANTEN

M300
M200

M200

E300

E300
E200

PLAAT (glas)

Glass, Glossy Black Glass, Glossy Grey Glass, Glossy White

PLAAT (kunststof)

Chrome Chrome Matt White

Black Matt Anthracite Matt White Matt Met een strak design,  
  uiterst elegant in de badkamer

Design: M300 / E300

Design: M200 / E200

Glass, Terra
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villeroyboch.com/viclean

VICLEANVICLEAN
Design en welzijn op
het  hoogst e niveau

Water is het toppunt van welzijn. Zijn natuurlijke frisheid en helder-
heid vormen de verwenfactor in de badkamer. Het ontspant, ver-
kwikt en maakt de dagelijkse verzorging tot een genot voor lichaam 
en geest. Geniet van het prettige gevoel net onder de douche vandaan 
te komen met de ViClean douche-wc’s van Villeroy&Boch. ViClean 
reinigt u comfortabel met een zachte, warme waterstraal. Aansluitend 
kunt u zich gewoon afdrogen met een zachte handdoek of papier. 
Huidvriendelijk en rondom hygiënisch. 
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VICLEAN

VICLEAN-I 100
Ingenieus discreet. Verfrissend weldadig.

REVOLUTIONAIR DESIGN  
Verrassend rechtlijnig: voor het eerst is 

de complete techniek niet in de closetzitting, 

maar in het keramiek geïntegreerd. Zo kan 

het toiletdeksel absoluut vlak worden vorm-

gegeven en is het douchetoilet aan de buitenzijde

niet meer als zodanig te herkennen. 

INTUÏTIEVE BEDIENING
Eenvoudiger dan ooit: de comfortabele 

bediening van het nieuwe douchetoilet 

behoeft nauwelijks uitleg – dankzij 

de overzichtelijke afstandsbediening 

of de smartphone-app. 

VITALISERENDE DOUCHESTRAAL
Bijzonder behoedzaam: de innovatieve 

HarmonicWave-douchestraal beweegt in een 

zijwaartse golfbeweging zachtjes voor- en 

achteruit en zorgt zo voor een bijzonder grondige 

en vitaliserende reiniging.

Binnenkort  
beschikbaar
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INDIVIDUELE FUNCTIES
Volledig uitgerust met behaaglijke functies 

voldoet ViClean-U+ aan de hoogste eisen op 

het gebied van comfort en welzijn.

ULTIEM COMFORT 
ViClean-U+ laat niets te wensen 

over: automatische Open-/Close-functie,

nachtverlichting, individuele gebruikers-

profielen, zittingverwarming, warmelucht-

föhn en nog veel meer comfortfuncties.

ULTIEME HYGIËNE
De highlight is de Air-douchestraal, die 

u bijzonder zacht met een extra zachte 

waterstraal reinigt. De comfortabele 

douchefuncties kunnen naar believen aan 

de eigen wensen worden aangepast.

Voorzien van   
  volledig comfort

VICLEAN-U+
Een nieuwe dimensie in comfort
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VICLEAN-I 100 VICLEAN-U+

DOUCHEFUNCTIES

Zitvlakdouche • •

Ladydouche • •

Innovatieve comfortdouche HarmonicWave-douchestraal Baloonjet-douchestraal

Instelling van de temperatuur / straaldikte  
en de positie van de douchesproeier 5 standen 5 standen

HYGIËNE

Automatische reiniging van de sproeier  
vooraf en achteraf met schoon water

• •

DirectFlush technologie • •

CeramicPlus oppervlakken • •

QuickRelease mechanisme • •

InvisibleJet technologie • –

Duroplast toiletzittingen • –

COMFORT

SoftClosing-functie • •

Afstandsbediening • •

Zitverwarming – •

Nachtverlichting – •

Individueel instelbare  
gebruikersprofielen

Via app 2 gebruikers

Föhn met warme lucht – •

Automatische geurafzuiging – •

Automatisch openen / sluiten van  
deksel en zitting

– •

ViClean app • –

VICLEAN

VICLEAN DOUCHE-WC’S
Vind de geschikte douche-wc voor uw persoonlijke wensen

VICLEAN-I 100

VICLEAN-U+
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KRANEN 
Schoonheid in volmaaktheid
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KRANEN

Met een bijpassende kraan – voor bad, douche, wastafel of bidet –
plaatst u uw eigen designaccenten, die een perfect gecomponeerd 
totaalbeeld vormen. Houd u van strakke lijnen of meer van een klas-
sieke vormgeving? De collecties van Villeroy&Boch bieden een ruime 
keuze uit kwalitatief hoogwaardige kranen voor uw badkamer, die als 
exclusieve stijlelementen bijdragen aan een luxueuze ambiance.

villeroyboch.com/bathroomtaps

INDIVIDUELE AFWERKING
De elegante badkranen van 

Villeroy & Boch zijn gemaakt van 

verschillende materialen en met 

verschillend vormgegeven kleur-

varianten – voor een individuele look.

 Toon uw gevoel 
  voor schoonheid

LA FLEUR CLASSIC

LA FLEUR

JUST

JUST

CULT

DOMICIL

L’AURA

SUBWAY

KRANEN 
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   SPIEGELS&
SPIEGELKASTEN
Glans voor elke badkamer
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SPIEGELS & SPIEGELKASTEN

MORE TO SEE 14

MY VIEW-IN

STIJLVOL 
INRICHTINGSELEMENT

De ruime spiegelkasten zien er niet 

alleen van buiten goed uit. Aan 

de binnenkant overtuigen ze met een 

flexibele indeling en een royale uitrusting.

MY VIEW 14

MY VIEW-IN

Houd alles   
   in het oog

Ze zijn praktisch, mooi en een echte blikvanger in de badkamer: 
ontdek de spiegels en spiegelkasten van Villeroy&Boch in de meest 
uiteenlopende uitvoeringen en maten. Heel bijzonder is de geïnte- 
greerde energiebesparende LED-verlichting met dimmer en instel-
bare lichtkleur, die u op elk gewenst moment kunt aanpassen aan uw 
voorkeuren – van licht en natuurlijk tot sfeervol en gezellig. Maak nu 
ook kennis met de spiegel More To See 14 met optioneel geluidssys-
teem en de in de wand geïntegreerde spiegelkast My View-In.

villeroyboch.com/moretosee

villeroyboch.com/myview
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INNOVATIES
Het is nu t ijd   
   voor voorui tgang
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INNOVATIES

Sinds 1748 heeft Villeroy&Boch niet stilgestaan. Van oudsher heeft 
het bedrijf ernaar gestreefd de markt een stap vooruit te zijn en met 
innovatieve kracht de richting aan te geven. In de hoofdvestiging van 
het bedrijf in Mettlach en op de locaties in het buitenland zetten vele 
hooggekwalifi ceerde vakspecialisten in de afdeling Research&De-
velopment zich hiervoor in. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
uiterst moderne ontwikkeltoestellen en testapparaten. Want onze 
innovaties zijn erop gericht levenskwaliteit te bieden. Telkens weer 
zitten daar gepatenteerde oplossingen bij, die alleen verkrijgbaar zijn 
bij Villeroy&Boch. Ze verlagen het waterverbruik, vergemakkelijken 
de reiniging, verhogen het comfort en illustreren onze ambities op 
het gebied van vormgeving.

HYGIËNE

COMFORT

DESIGN

MATERIAAL

Alt i jd een st ap 
vóór als het om
  ideeën gaat
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TITANCERAM
    Meesterlijk keramiek
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Stevig. Verfijnd. Volmaakt van vorm. Villeroy&Boch versmelt natuur- 
lijke grondstoffen als veldspaat, kwarts, klei en titaniumdioxide en 
creëert daarmee een materiaal dat de eigenschappen van eersteklas 
keramiek paart aan een hoge sterkte: TitanCeram. Zo zijn ver-
bluffend filigrane vormen met haarscherpe randen mogelijk, die tege-
lijkertijd stabiel en robuust zijn. Maak kennis met onze nieuwe 
designhoogstandjes van TitanCeram in de wastafels van de premi-
umcollecties Antheus, Artis, Finion en Memento 2.0.

villeroyboch.com/titanceram

Het materiaal      
  voor verf ijnde  
 meenerwerken
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Spoelrandloze 
vormgeving

Antibacteriële 
bescherming

Vuilafstotend 
oppervlak

Geïntegreerde
frisheid

ONZE HYGIËNE KAMPIOEN
De innovatieve wc voor 4-voudige hygiëne
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Spoelrandloze  
 vormgeving

villeroyboch.com/directflush

SPOELRANDLOZE ‘RIMLESS WC’
zonder spoelrand | zonder boord

SPOELRANDLOZE DIRECTFLUSH-WC
zonder spoelrand | met boord

boord

CONVENTIONELE WC
met spoelrand | met boord

boord

spoelrand

GRONDIGE SPOELING
Dankzij het innovatieve design

 kan de volledige binnenkant van het 

closet bijzonder grondig en absoluut 

spatvrij worden gespoeld.

DIRECTFLUSH
Rondom hygiënisch

De nieuwe generatie spoelrandloze wc’s maakt een bijzonder snelle 
en grondige reiniging mogelijk. DirectFlush-wc’s garanderen een 
maximaal spoelvermogen bij een minimaal waterverbruik van slechts 
3 à 4,5 liter en sparen zowel het milieu als uw portemonnee. En 
bovendien: door de voortdurend groeiende verscheidenheid van 
modellen zijn de DirectFlush-wc’s verkrijgbaar voor vrijwel alle gang-
bare collecties.
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VIFRESH
Eenvoudig. Onzichtbaar. Fris.

Zorg op eenvoudige en esthetische wijze voor een frisse geur en een 
hygiënische reiniging van het closet: met ViFresh, het innovatieve 
vak voor toiletblokjes. Het is achter de closetzitting vrijwel onzicht-
baar in het keramiek geïntegreerd en wordt gevuld met de gebruike-
lijke geurblokjes of toiletgel – zonder de toiletrand of closetpot te 
hoeven aanraken. Omdat de spoelstroom niet meer door de toilet-
blokhouder in de closetpot wordt geremd, is ViFresh ook bijzonder 
geschikt voor wc’s zonder spoelrand.

villeroyboch.com/vifresh

Verfrissende  
 oplossing

FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH
Het ViFresh-vak is zeer gemakkelijk toegankelijk 

en kan snel worden gevuld en gereinigd. Dankzij het op 

maat gemaakte reservoir voor toiletblokjes en toiletgel 

wordt het onderhoudsmiddel optimaal gedoseerd.
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HYGIËNE KAMPIOEN

ANTIBAC
Beschermt duurzaam tegen bacteriën

AntiBac is een innovatieve, voor de badkamer ontwikkelde hygiëneop- 
lossing die het risico van het overbrengen van bacteriën aanzienlijk 
beperkt. Want het nieuwe glazuur zorgt met behulp van zilverionen 
voor een aantoonbare vermindering van de groei van bacteriën op 
keramische oppervlakken en closetzittingen met meer dan 99,9%. 
In combinatie met CeramicPlus en de spoelrandloze DirectFlush-wc’s 
garandeert AntiBac een optimale hygiëne – een heel productleven 
lang!

CERAMICPLUS
Meer hygiëne – meer tijd voor de leuke dingen in het leven

Al bijna twintig jaar lang maakt CeramicPlus – het vuilafstotende oppervlak voor 
keramiek – het miljoenen klanten eenvoudiger de badkamer te reinigen. Het innova-
tieve veredelingsproces zorgt ervoor dat op het oppervlak aanwezige waterdeeltjes 
onmiddellijk samenvloeien tot druppels, die vervolgens met het daarin opgeloste vuil 
en kalk eenvoudig weglopen. En mocht er toch eens iets blijven zitten: CeramicPlus 
is aanzienlijk gemakkelijker te reinigen. Zelfs opgedroogde kalkvlekken kunnen een-
voudiger worden verwijderd. En dat zonder schade aan het milieu en zonder gebruik 
van agressieve schoonmaakmiddelen – echt een voordeel in de badkamer! Getest en 
bevestigd door het wfk-instituut voor toegepast onderzoek.

villeroyboch.com/antibac

villeroyboch.com/ceramicplus

Verfrissende  
 oplossing
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Squaro Edge 12 in 
uniek exact design

Met Quaryl® is het mogelijk 
InvisibleJets vlak afsluitend in te bouwen 

QUARYL®
Vervolmaakte natuur

De exclusieve materiaalinnovatie van Villeroy&Boch zet de toon bij 
de esthetische inrichting van de badkamer. Quaryl® combineert de 
beste eigenschappen van natuurlijke kwarts met de veelzijdigheid van 
hoogwaardige acrylhars. Zo is het een veredeld natuurproduct – warm 
met een heldere vormgeving, massief en sterk als een kristal. Maar 
anders dan in de natuur, wordt de vorm niet aan het toeval overge-
laten: de vormgevers die met Quaryl® werken hebben een onbeperkte 
artistieke vrijheid. Dit wordt op indrukwekkende wijze zichtbaar in 
de vlakke douchebakken, die zich perfect in de vloer laten integreren: 
zowel in exclusieve baddesigns alsook in whirlpools met verzonken 
geïntegreerde InvisibleJet massagejets. Deze zijn in rusttoestand  
vrijwel onzichtbaar en worden pas bij activering uitgeschoven.

villeroyboch.com/quaryl
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QUARYL® | VISEAT

Automatische OPEN-/CLOSE-functie Regelbare zittingverwarming 

VISEAT 
De closetzitting met iets extra’s

Zou het niet mooi zijn ’s nachts naar het toilet te kunnen gaan zonder 
het licht aan te hoeven doen? Nooit meer op de ijskoude closetzitting 
te hoeven plaatsnemen, als het raam eens wat langer heeft openge-
staan? Ontdek de nieuwe ViSeat van Villeroy&Boch en geniet van 
een volledig nieuwe zitbeleving. De aangename nachtverlichting, de 
regelbare zittingverwarming en de automatische OPEN-/CLOSE- 
functie maken hem tot de comfortabelste closetzitting die u ooit hebt 
gezien. Ontdek de closetzitting van de nieuwe comfortklasse.

villeroyboch.com/viseat
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BADKAMERMEUBELEN 
VAN VILLEROY&BOCH

Meesterli jk maatwerk
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MEUBELKWALITEIT

FINION
De subtiele lijnen van de badkamercollectie Finion 
vormen de perfecte entourage voor badkamermeubilair 
dat zich geheel naar uw smaak richt. Van de vormgeving 
van het front via de afwerking tot en met de sfeervolle 
verlichting kunt u veel details naar eigen voorkeur aan 
uw smaak aanpassen. De greeploze meubelen kunnen 
dankzij push to open uittrekelementen comfortabel 
worden geopend. De afwerkingen in elegante matkleuren 
zijn 4-voudig gelakt met hoogwaardige premiumlak. 
Meer informatie over Finion vindt u op pagina 34.

ANTHEUS
Het meubilair van de badkamercollectie 
Antheus wordt gekenmerkt door heldere 
lijnen en minimalistische vormen. Zo staat 
de opzetwastafel op een exclusief, gefacetteerd 
marmeren blad, rustend op een elegant ge-
bogen roestvrij stalen frame. Diverse kasten 
van houtfineer in American Walnut of Black 
Ash met geraffineerd verzonken grepen ronden 
de collectie af. Meer over de badkamercollectie 
Antheus op pagina 18.

Het verwerken van hoogwaardige materialen vereist de grootste zorg-
vuldigheid. Het begint al bij het hout: dat wordt in een hoogwaardig 
proces luchtgedroogd. Houtnerf, structuren en kleuren van opper-
vlakken worden voortdurend gecontroleerd. Ook de coating van 
randen en hoeken – wezenlijk voor meubilair – wordt uitgevoerd 
volgens de strengste criteria. Zowel voor oppervlakken als interieur 
geldt: alle meubelen worden door onze deskundigen met toewijding 
en ervaring vervaardigd – op elke afzonderlijke productiefase volgt 
een grondige kwaliteitscontrole. Daar kunt u van op aan.

villeroyboch.com/furniture

Slechts 8 mm   
  smalle kanten
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VENTICELLO
Met een heldere vormgeving en een moderne uitstraling –  
het meubilair van de badkamercollectie Venticello 
fascineert door zijn sobere lijnvoering en esthetische 
lichtheid. De meubelen kunnen – met elegante hout-
structuur of trendy glazen front – perfect aan uw stijl 
worden aangepast en met diverse greepkleuren naar 
eigen voorkeur worden veredeld. Bijzonder indrukwek-
kend: op de krasvaste glazen fronten zijn decoratieve 
licht- en schaduwcontrasten en briljante spiegelingen 
zichtbaar. Meer kleurcombinaties voor de badkamer- 
collectie Venticello vindt u op pagina 66.

LEGATO
Het meubilair van de badkamercollectie Legato – over-
tuigend in zijn eenvoud – fascineert met geraffineerde 
details als de LED-verlichting onder het wastafelblad. 

Samen met de afgeschuinde randen ontstaat de indruk 
van volkomen gewichtloosheid: het blad lijkt wel te 

zweven. Greeploze fronten maken de rechtlijnigheid 
perfect. Ontdek meer over Legato op pagina 46.

F ijne greeplijsten   
  zorgen voor accenten

144



MEUBELKWALITEIT

HOMMAGE
Aan de exclusieve Hommage badkamermeubelen kun je de 
herkomst afzien. Elke stap van het productieproces wordt 
uitgevoerd met de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid. 
Ook de wastafelbladen van hoogwaardig marmer en de kerami-
sche knoppen van de laden geven blijk van stijlgetrouwheid tot 
in het kleinste detail. Meer over de badkamercollectie Hommage 
op pagina 42.

AVEO NEW GENERATION
Stijlvol gebogen fronten en met houtfineer veredelde opper-

vlakken zijn kenmerkend voor de natuurlijke look van de hoog-
waardige meubelcollectie. Afdekplaten in Glossy White Lacquer 
onderstrepen de sobere vormgeving, terwijl de stijlvolle glasvari-
anten in Smokey Grey de meubelen een extra exclusieve touch 
verlenen. Lees meer over Aveo New Generation op pagina 30.

Met exclusief   
 houtfineer
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PRODUCTOVERZICHT
Onze collecties  in alfabetische vo lgorde



PRODUCTOVERZICHT 147

ANTHEUS

Meubelwastafel
1200

Opzetwastafel
650

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 375

Onderkast voor wastafel
1200

Onderkast voor wastafel
1127, 927

Onderkast voor wastafel
1125, 925

Zijkast
400

Hoge kast
480

Spiegel
850

Spiegel
600

ARCHITECTURA

Wastafel
650, 600, 550

Wastafel Vita
650, 600

Opzetwastafel
400

Opzetwastafel
600

Opzetwastafel
600

Voorbouwwastafel
550

Inbouwwastafel
415

Inbouwwastafel
615

Inbouwwastafel
615

Inbouwwastafel
550

Onderbouwwastafel
340

Onderbouwwastafel
540

Onderbouwwastafel
540

Wastafel
550

Fontein
500, 450

Fonteintje
360

Bidet
wandhangend 370

Bidet
staand model 370

Bidet
wandhangend 370

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 370

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 370

Diepspoelcloset
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset
wandhangend 370

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 350

Ligbad
vrijstaand 1750, 1550
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ARCHITECTURA

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 410

Diepspoelcloset
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset Vita
wandhangend 370

Diepspoelcloset Vita
wandhangend 370

Afzuigurinoir
325

Afzuigurinoir
325

Afzuigurinoir
355

Ligbad
rechthoek 1700, 1600, 1500, 1400

Ligbad
rechthoek 1900, 1800, 1700

ARCHITECTURA METALRIM

Douchebak MetalRim
vierkant 1000, 900, 800

Douchebak MetalRim
rechthoek 1000, 900

Douchebak MetalRim
rechthoek 1500, 1400, 1200

Douchebak MetalRim
rechthoek 1800, 1700, 1600

ARTIS

Opzetwastafel
430

Opzetwastafel
610

Opzetwastafel
580

Opzetwastafel
410
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AVENTO

Wastafel
1000, 800

Wastafel
650, 600

Voorbouwwastafel
550

Wastafel Compact
550

Fontein
450

Bidet
wandhangend 370

Onderkast
430

Onderkast
530

Onderkast
630, 580

Onderkast
980, 780

Hoge kast
350

Zijkast
350

AVEO NEW GENERATION

Wastafel
680

Opzetwastafel
595

Fonteintje
500

Bidet
wandhangend 400

Diepspoelcloset
wandhangend 400

Ligbad
vrijstaand 1900

Onderkast
1316

Onderkast
1016

Onderkast
616

Spiegel
1435, 1135, 735

Hoge kast
400

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 370
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FINION

Wastafel
1300

Opzetwastafel
600

Opzetwastafel
600

Wastafel
1200, 1000, 800

Wastafel
1000, 800, 600

Fontein
430

Bidet
wandhangend 375

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 375

Ligbad
vrijstaand 1700

Onderkast
996, 796

Onderkast
996

Onderkast
996

Onderkast
1196

Onderkast
1196

Onderkast
1196

Onderkast
800

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1000

Onderkast
1000

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1600

Onderkast
1600

Onderkast
1600

Onderkast
1600

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1000

Onderkast
1000

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1600

Onderkast
1600

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1000

Onderkast
1000

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1200

Onderkast
1600

Onderkast
1600
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Hoge kast
418

Hoge kast
418

Zijkast
418

Zijkast
418

Zijkast
418

Open kast
418

Spiegel
1600, 1200, 1000, 800, 600

Spiegel
1600, 1200, 1000, 800, 600

FUTURION FLAT

Douchebak
vierkant 1000, 900

Douchebak
rechthoek 1000, 900

Douchebak
rechthoek 1800, 1600, 1500, 
1400, 1200

HOMMAGE

Wastafel
750, 650

Wastafel
750, 650

Inbouwwastafel
630

Bidet
wandhangend 370

Bidet
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset
wandhangend 370

Diepspoelcloset
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset
staand model 370

FINION

Ligbad
vrijstaand 1771

Onderkast
685

Onderkast
985

Spiegel
560

Zijkast
440
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LA BELLE

Wastafel
1000

Opzetwastafel
600

Fonteintje
520

Bidet
wandhangend 385

Diepspoelcloset
wandhangend 385

Ligbad
rechthoek 1800

Ligbad
vrijstaand 1800

Onderkast
1350

Onderkast
1350

Onderkast
900

Onderkast
1350

Onderkast
1350

Poten
900

Hoge kast
400

LEGATO

Meubelwastafel
1300

Meubelwastafel
1200, 1000, 800

Meubelwastafel
600

Fontein
500

Bidet
wandhangend 375

Bidet
staand model, nabij de wand 375

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 375

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model, nabij de wand 375

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model, nabij de wand 375

Ligbad
rechthoek 1900, 1800, 1700

Onderkast
500

Onderkast
600, 500

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1200

Onderkast
1300

Onderkast
800, 600

Onderkast
1000

Onderkast
1200

Onderkast
1300

Onderkast
600, 450

Onderkast
600, 450

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1600, 1400, 1200
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LEGATO

Onderkast
1600, 1400, 1200

Onderkast
1600, 1400, 1200

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1600, 1400, 1200

Onderkast
1600, 1400, 1200

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1600

Onderkast
1600

Onderkast
1000, 800

Onderkast
1000, 800

Hoge kast
400

Zijkast
400

Aanbouwkast
400

Aanbouwkast
400

LOOP&FRIENDS

Opzetwastafel
430, 380

Opzetwastafel
430, 380

Opzetwastafel
430, 380

Opzetwastafel
630, 585

Opzetwastafel
585

Inbouwwastafel
535, 450, 390, 340

Inbouwwastafel
450, 405

Inbouwwastafel
660, 570, 505, 450

Inbouwwastafel
675, 600, 510

Onderbouwwastafel
440, 380, 330, 280

Onderbouwwastafel
380, 340

Onderbouwwastafel
560, 485, 430, 385

Onderbouwwastafel
615, 540, 450

Ligbad Square
rechthoek 1900, 1800, 1700, 1600

Ligbad Square
hoek 1400

Ligbad Square
zeshoek 2050, 1900

Ligbad Square
ovaal, vrijstaand 1800

Ligbad Ovaal
rechthoek 1900, 1800, 1700, 1600

Ligbad Ovaal
hoek 1400

Ligbad Ovaal
zeshoek 2050, 1900

Ligbad Ovaal
ovaal, vrijstaand 1800
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MEMENTO

Wastafel
1200, 1000, 800

Wastafel
600, 500

Voorbouwwastafel
550

Opzetwastafel
600, 500

Fonteintje
400

Bidet
wandhangend 375

Diepspoelcloset
wandhangend 375

Onderkast
1706, 1406

Onderkast
1306

Onderkast
1306

Onderkast
806

Onderkast
606

Spiegel
1200, 800

Spiegel
600, 450

Zijkast
260

Hoge kast
400

MEMENTO 2.0

Opzetwastafel
600, 500

MORE TO SEE

Spiegel
1600, 1400, 1300, 1200, 1000

Spiegel
900, 800, 700

Spiegel
650, 600, 550, 500, 450

Spiegel
1600, 1400, 1300

Spiegel
1200, 1000, 900, 800

Spiegel
700, 650, 600, 550, 500, 450

MORE TO SEE ONE

Spiegel
1400, 1300, 1200, 1000, 800, 600, 
500, 450
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MORE TO SEE 14

Spiegel +Sound
1600, 1400

Spiegel
1600, 1400

Spiegel +Sound
1300, 1200, 1000

Spiegel
1300, 1200, 1000

Spiegel +Sound
900, 800, 700, 600

Spiegel
900, 800, 700, 600

Spiegel
500, 450, 370

MY NATURE

Opzetwastafel
810, 610

Opzetwastafel
450

Ligbad
ovaal 1900

Ligbad
vrijstaand 1900

MY VIEW ONE

Spiegelkast
607

Spiegelkast
1007, 807

Spiegelkast
1207

Spiegelkast
1307

MY VIEW 14 | MY VIEW 14+

Spiegelkast
1300

Spiegelkast
1200

Spiegelkast
1000, 800

Spiegelkast
600

MY VIEW-IN

Spiegelkast
1301

Spiegelkast
1201

Spiegelkast
1001, 801

Spiegelkast
601

OBERON

Ligbad
rechthoek 1800, 1700, 1600

Ligbad
rechthoek 1900
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O.NOVO

Wastafel
650, 600, 550

Wastafel Compact
550

Wastafel Vita
800

Wastafel Vita
610, 560

Wastafel Vita
600

Voorbouwwastafel
550

Inbouwwastafel
560

Onderbouwwastafel
600, 530

Fonteintje Compact
500, 450

Fonteintje Compact
360

Fonteintje Compact
500

Fonteintje Compact
415

Bidet
wandhangend 360

Bidet
staand model, nabij de wand 360

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 360

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 360

Diepspoelcloset
wandhangend 360

Vlakspoelcloset
wandhangend 360

Diepspoelcloset Compact
wandhangend 360

Diepspoelcloset Compact 
DirectFlush
wandhangend 360

Diepspoelcloset DirectFlush 
Vita
wandhangend 360

Diepspoelcloset DirectFlush 
Vita
wandhangend 360

Diepspoelcloset DirectFlush 
Vita
wandhangend 360

Diepspoelcloset
wandhangend 360

Diepspoelcloset voor kinderen
wandhangend 330

Diepspoelcloset
wandhangend 355

Diepspoelcloset
staand model, nabij de wand 360

Diepspoelcloset
staand model 355

Vlakspoelcloset
staand model 355

Diepspoelcloset Vita
staand model 355

Vlakspoelcloset Vita
staand model 360

Vlakspoelcloset Vita
staand model 360

Diepspoelcloset voor kinderen
staand model 315

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model 360

Diepspoelcloset
staand model, nabij de wand 360

Diepspoelcloset Compact
staand model 360

Diepspoelcloset DirectFlush 
Vita
staand model 360

Urinoir
300

Urinoir Compact
290

Fonteintje
320
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O.NOVO

Urinoir
360

Urinoir
285

Urinoir
335

Douchebak
vierkant 1000, 900, 800

Douchebak
rechthoek 1200, 1000, 900

Douchebak
kwartrond 900

Ligbad
rechthoek 1700, 1600

Ligbad
rechthoek 1900, 1800

Speciale artikelen
1000

Speciale artikelen
860

Speciale artikelen
450

Speciale artikelen
895, 795

Speciale artikelen
695, 595, 495

SQUARO EDGE 12

Ligbad
ovaal 1800

Ligbad
vrijstaand 1800

Ligbad
rechthoek 1900, 1800, 1700, 1600

SQUARO INFINITY

Douchebak
1000, 900, 800

Douchebak
1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 
1200, 1100

Douchebak
1000, 900, 800
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SQUARO SUPERFLAT

Douchebak
vierkant 1000, 900

Douchebak
rechthoek 1200

Douchebak
rechthoek 1800, 1700, 1600, 1400

Douchebak
kwartrond 900

SUBWAY 2.0

Wastafel
1300

Wastafel
1300

Wastafel
1000, 800

Wastafel
1000, 800

Wastafel
650, 600, 550

Wastafel
650, 600

Wastafel
630

Wastafel
630

Fonteintje
500, 450

Fonteintje
500

Fonteintje
370

Wastafel
650, 600, 550

Fonteintje
320

Bidet
wandhangend 355

Bidet Compact
wandhangend 370

Bidet
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 370

Diepspoelcloset DirectFlush 
ViFresh
wandhangend 370

Diepspoelcloset DirectFlush 
ViSeat
wandhangend 370

Diepspoelcloset ViClean
wandhangend 370

Diepspoelcloset Compact
wandhangend 355

Diepspoelcloset DirectFlush 
Compact
wandhangend 355

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 410

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model, nabij de wand 370

Diepspoelcloset
wandhangend 370

Douchebak
vierkant 1000, 900

Douchebak
rechthoek 1800, 1600, 1400, 
1200, 1000

Ligbad
rechthoek 1900, 1800, 1700, 1600

Ligbad
hoek 1300

Ligbad
ovaal 1900, 1800

Urinoir
285
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SUBWAY 2.0

Ligbad
offset 1700

Ligbad
zeshoek 1900

Ligbad
asymmetrisch met geïntegreerde 
douchezone 1700

Onderkast
1287

Onderkast
1287

Onderkast
1287

Onderkast
1287

Onderkast
987

Onderkast
987

Onderkast
787

Onderkast
787

Onderkast
637, 587, 537

Onderkast
637, 587, 537

Onderkast
987

Onderkast
989

Onderkast
485, 440

Onderkast
485, 440

Onderkast
636, 588, 536

Onderkast
636, 588, 537

Onderkast
987

Onderkast
989

Onderkast
350

Onderkast
350

Onderkast
240

Onderkast
240

Sideboard
758

Zijkast
354

Zijkast
354

Zijkast
240

Hoge kast
350

Hoge kast
350

Schap
280

Schap
280
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SUBWAY INFINITY

Douchebak
1600, 1500, 1400, 1200

Douchebak
1000, 900, 800

VENTICELLO

Meubelwastafel
1300

Meubelwastafel
1200, 1000

Meubelwastafel
1000

Meubelwastafel
1000

Meubelwastafel
800

Wastafel
650, 600

Opzetwastafel
550

Fontein
500

Bidet
wandhangend 375

Bidet
staand model, nabij de wand 375

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 375

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model, nabij de wand 375

Diepspoelcloset DirectFlush
staand model, nabij de wand 375

Urinoir DirectFlush
285

Onderkast
1253

Onderkast
1253

Onderkast
1153

Onderkast
1153

Onderkast
953, 753

Onderkast
953, 753

Onderkast
953

Onderkast
953

Onderkast
603, 553

Onderkast
603, 553

Onderkast
466

Onderkast
466

Onderkast
1257

Onderkast
1257

Onderkast
957, 757

Onderkast
957, 757

Onderkast
957

Onderkast
957
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VENTICELLO

Onderkast
957

Onderkast
957

Zijkast
404

Hoge kast
404

Hoge kast
404

Open kast
404

Open kast
404

VIVIA

Meubelwastafel
1300

Meubelwastafel
1000

Meubelwastafel
800

Wastafel
650, 600

Diepspoelcloset DirectFlush
wandhangend 410

Kruk
370

Douchepaneel
665

Onderkast
1263

Onderkast
1263

Onderkast
963, 763

Onderkast
963, 763

Onderkast
613, 563

Onderkast
613, 563

console met spiegel
1450

Mensola
1450

rolkruk
420

Verrijdbaar ladenblok
420

Hoge kast
400

Hoge kast
400

Zijkast
474

Lademodule
900

Lademodule
900

Lademodule
563

Lademodule
563

Speciale artikelen
150



VILLEROY&BOCH BELEVEN
ONZE VERWENSERVICE

De snelste weg 
 naar uw 
droombadkamer

Nergens zult u zo veel plezier aan onze producten beleven als bij u thuis. Maar ook al tijdens de badkamerplanning bieden wij u talrijke mogelijkheden om Villeroy&Boch te beleven. Zowel in onze hoofdvestiging 

in Mettlach als bij uw speciaalzaak of op het internet – via villeroy-boch.com – met onze klantvriendelijke service staan wij altijd voor u klaar. En vanzelfsprekend ook nog lang nadat Villeroy&Boch bij u zijn intrek 

heeft genomen.
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DIGITALE PLANNINGSTOOLS

AUGMENTED REALITY APP
Projecteer de Villeroy & Boch 

producten in 3D in uw badkamer 

en bekijk ze op uw smartphone 

of tablet virtueel vanuit alle hoeken.

villeroyboch.com/ar-app

BADKAMERPLANNER
Plan uw droombadkamer gewoon zelf in de 

plattegrond van uw badkamer en stuur uw plannen 

vervolgens door aan een dealer bij u in de buurt.

villeroyboch.com/bathroom-planner

BADKAMERINSPIRATOR
Ontdek met enkele muisklikken een 

groot aantal vormgevingsideeën om

een indruk te krijgen hoe mooi uw nieuwe 

droombadkamer er uit zou kunnen zien. 

villeroyboch.com/bathroom-inspiration

PRODUCTGEGEVENS
Lees alle belangrijke details over elk 

product op de overzichtelijke product-

pagina‘s: van de maten en de uitvoering 

tot het bijpassende toebehoren.

villeroyboch.com/products

STIJLZOEKER
Defi nieer uw persoonlijke stijl 

en ontdek welke hoogwaardige 

collecties van Villeroy & Boch het 

best bij uw smaak aansluiten.

villeroyboch.com/stylefi nder

1. Inspiratie

2. Informatie

3. Planuing

VILLEROY & BOCH BELEVEN 163



VILLEROY-BOCH.COM

Uw adviseur

9302 7K N7 · 2017 Printed in Germany · Kleur- en maatafwijkingen vallen binnen de gebruikelijke toleranties. Assortiments-, model- en kleurwijzigingen voorbehouden.

BELGIË

Villeroy&Boch Welllness NV
Populierstraat 1
B – 8800 Roeselare

Tel.: +32 (0) 51 26 40 40
Fax: +32 (0) 51 22 87 53

NEDERLAND

Divisie Badkamer en Wellness
Postbus 40361
NL – 3504 AD Utrecht

Tel.: +31 (0) 302 47 34 53
Fax: +31 (0) 302 47 34 99

VILLEROY&BOCH
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