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VILLEROY&BOCH
Traditie, innovatie en design op het hoogste niveau
Villeroy & Boch biedt innovatieve producten voor wonen, baden, tegels en tafelcultuur. Met diverse collecties in verschillende
prijsklasses kan iedereen met onze producten het dagelijkse leven verfraaien en zich door het stijlvolle en tijdloze design laten
inspireren.
De naam Villeroy & Boch is een belofte. Sinds 1748 ontwikkelen wij de mooiste producten waarvan de uitzonderlijke kwaliteit
direct opvalt, omdat ze zelfs tot in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materialen, uitstraling en duurzaamheid.
Naast de keuze voor exclusieve materialen, het integreren van innovatieve functies en het altijd verrassende design worden al
onze producten onderworpen aan uitvoerige, interne, continue kwaliteitscontroles. Geïnspireerd door de diep gewortelde traditie
en innovatiecultuur laat Villeroy & Boch met haar design collecties regelmatig dromen werkelijkheid worden. De innovaties van
Villeroy & Boch zijn de maatstaf voor de trends van vandaag en morgen.
Voor elke stijl en inrichting is er een complete badkamer van Villeroy & Boch. Diverse keramische badkamercollecties kunnen
worden gecombineerd met bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en douchecombinaties. Alle producten zijn ontwikkeld
met bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit, functionaliteit en design.
Wij verwelkomen u graag in een badkamer van Villeroy & Boch!

NB: Het navolgende is vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze visualisatie.
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Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

IN OPDRACHT VAN

41 APPARTEMENTEN

te Nijmegen
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TOILETRUIMTE
Diepspoelcloset Subway 2.0 zonder spoelrand, met zitting met SoftClosing
& QuickRelease, inclusief bevestiging,
kleur wit
- wandhangend
Artikelnummers:
5600 10 01
9M68 S1 01

Inbouwreservoir Geberit Duofix met bedieningspaneel Sigma 01, kleur wit

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Fontein Subway 2.0, afmeting 37 x 30,5 cm, kleur wit
Artikelnummer:
7317 37 01

-in combinatie met chroom plugbekersifon, muurbuis en hoekstopkraan
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BADKAMER
Wastafel Memento met 2 kraangaten, met overloop, afm. 120 x 47 cm,
kleur wit
Artikelnummer:
5133 C4 01

-in combinatie met chroom push open afvoerplug, bekersifon, muurbuis en
hoekstopkranen

Spiegel Swallow Square afm. 120 x 60 cm, met verdekte bevestiging

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Wastafel Memento met kraangat, met overloop, afm. 60 x 42 cm, kleur
wit
Artikelnummer:
5133 60 01

-in combinatie met chroom push open afvoerplug, bekersifon, muurbuis en
hoekstopkranen

Spiegel Swallow Square afm. 60 x 60 cm, met verdekte bevestiging

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER

Diepspoelcloset Subway 2.0 zonder spoelrand, met zitting met SoftClosing
& QuickRelease, inclusief bevestiging,
kleur wit
- wandhangend
Artikelnummers:
5600 10 01
9M68 S1 01

Inbouwreservoir Geberit Duofix met bedieningspaneel Sigma 01, kleur wit

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER

Douchegoot Easydrain Multi met RVS rooster 80 cm breed

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Vaste wand en/of douchedeur Novellini Young 2.0 (uitvoering en afmeting
afhankelijk van indeling), helder veiligheidsglas, chroom profielen

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER

Bad Subway (Acryl), afm. 180 x 80 cm, kleur wit
Artikelnummers:
UBA180SUB2V-01 Bad
U99740000 Badpoten

Vrijstaand ligbad Loop & Friends met paneel ik de kleur van het bad,
(Acryl), afm. 180 x 80 cm, incl. verlengde afoever/overloopcombinatie,
chroom, kleur wit
Artikelnummer:
UBA180LFO7PDV-01
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Inhoudsopgave

KRANEN
Productfoto

Product naam

Oppervlakken

Artikelnummer Pagina

chroom

71120000
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Logis
chroom
71103000
ééngreeps wastafelmengkraan 100 CoolStart
Eengreeps watafelmengkraan Logis 100 Coolstart, chroom
zonder afvoergarnituur
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Ecostat
douchethermostaat opbouw

13122000
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Croma Select S
wit/chroom
26570400
doucheset Multi met Unica'Croma
90 S Multi met glijstang 90 cm, chroom
Glijstangset glijstang
Corma Select
cm
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Ecostat
badthermostaat Universal opbouw
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Logis
toiletkraan 70 voor koud water

Fonteinkraan Logis 70 voor koud water, chroom

chroom

Douchethermostaat Ecostat Universal, chroom

Inhoudsopgave

chroom

13123000

Badthermostaat Ecostat Universal, chroom

Productfoto

Product naam
Croma Select S
badset Vario/Porter'S met doucheslang 125
cm

Oppervlakken

Artikelnummer Pagina

wit/chroom

26421400
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Handdoucheset Corma Select S met doucheslang 125 cm, chroom

Meer details online op onze website_pro.hansgrohe.nl_
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VILLEROY&BOCH
Divisie Badkamer & Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 24 73-478
projecten@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

