
Sanitairpakket Top-line 
Vrijstaande woningen

Visualisatie 
23 december 2022 



IN OPDRACHT VAN:Project
NB: Het navolgende is vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze visualisatie.

 Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



3 | Voorwoord

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!

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. 

Een mooi project begint met unieke ideeën, wordt met 
creatieve deskundigheid gerealiseerd en overtuigt door het 
mooie resultaat.
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Pakket Top-Line

Pakket Top-Line
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Toiletruimte
Diepspoelcloset Subway 3.0 TwistFlush, 
zonder spoelrand met zitting met SoftClosing 
& QuickRelease, kleur wit, wandhangend

Inbouwreservoir

Bedieningsplaat , kleur wit
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Toiletruimte
Fontein Subway 3.0, afm. 37 x 30,5 cm, 
met overloop, kleur wit

Fonteinkraan

Designsifon



Badkamer

7 | Sanitair

Wastafel Subway 2.0, afm. 60 x 47 cm, 
met overloop, kleur wit

Spiegel, incl. led verlichting, afm. 60 x 60 
cm

Wastafelmengkraan met waste

Designsifon



Badkamer
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Draingoot met rvs rooster

Hansgrohe Crometta, showerpipe, met 
thermostaat en glijstang

Elektrische handdoekradiator,afm. 180 x 
50 cm, kleur wit



Tel: +31 (0)88 987 03 00
projecten@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Villeroy&Boch


