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VILLEROY & BOCH
In 1748 in het hart van Europa opgericht, tegenwoordig een wereldberoemd merk.
Als moderne totaalaanbieder markeert Villeroy & Boch de internationale inrichtingstrends op de gebieden wonen, baden
en tafelcultuur. Voor mensen overal ter wereld creëert Villeroy & Boch hoogwaardige en tegelijk betaalbare producten die
het dagelijkse leven verfraaien en door hun vormgeving inspireren.
De naam Villeroy & Boch is een belofte. Van producten waaraan je de uitzonderlijke kwaliteit op het eerste gezicht
opvalt, omdat ze zelfs in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materiaal en esthetiek. Geïnspireerd door
een diep gewortelde innovatiecultuur laat Villeroy & Boch regelmatig visies werkelijkheid worden. Ruim 260 jaar
bedrijfsgeschiedenis heeft per slot van rekening ongeëvenaarde ervaring en vakmanschap opgeleverd. Dat blijkt zowel uit
de keuze van exclusieve materialen, als uit de laatste controlerende blik van onze deskundigen.
Naast stijlvolle keramische badkamercollecties vervullen bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en
douchecombinaties bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit en functionaliteit. Villeroy & Boch biedt u met een unieke
verscheidenheid de hele badkamer uit één hand. Met het doel uw levenskwaliteit te verhogen en elke dag ontspanning,
impulsen en inspiratie te geven – vele, vele jaren lang.
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.

RAAB KARCHER
Voor het sanitair en tegelwerk van uw nieuwe woning heeft Raab Karcher een badkamer en toiletruimte samengesteld.
In deze brochure vindt u een complete presentatie van de badkamer en toiletruimte. Uiteraard kunt u alle producten uit
deze brochure, in onze showroom te Assen bekijken.
U bent van harte welkom in onze showroom waar wij u, aan de hand van uw persoonlijke wensen, volledig kunnen adviseren over uw badkamer en toiletruimte.
Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken.

Onze showroom is geopend op:
Dinsdag t/m vrijdag
8.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag		

9.00 uur - 16.00 uur

Tot ziens in Assen!
Met vriendelijke groet ,
Verkoopteam Raab Karcher
Raab Karcher
Portugallaan 4-6
9403 DS Assen
0592-383111
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TOILETRUIMTE
IMPRESSIES / PLATTEGRONDEN

NB: de afgebeelde accessoires behoren niet tot de leveromvang.
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TOILETRUIMTE
VISUALISATIE
Diepspoelcloset O.novo DirectFlush (zonder spoelrand) met zitting
met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend
Artikelnummer:
5660 HR 01 CombiPack

Fontein O.novo, afm. 36 x 27,5 cm, met doorgestoken kraangat
rechts, kleur wit
Artikelnummer:
5360 38 01
Afvoer d.m.v. chroom plugbekersifon met muurbuis

Inbouwreservoir en bedieningspaneel Geberit, Sigma 01, kleur wit
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER
IMPRESSIES / PLATTEGRONDEN

NB: de afgebeelde accessoires behoren niet tot de leveromvang.
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BADKAMER
VISUALISATIE

Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit
Artikelnummer:
5160 60 01
Afvoer d.m.v. chroom plugbekersifon met muurbuis

Planchet O.novo, afm. 60 x 16,5 cm, kleur wit
Artikelnummer:
7818 60 01

Spiegel rond Ø 60 cm, bevestigd d.m.v. spiegelklemmen
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER
VISUALISATIE

Diepspoelcloset O.novo DirectFlush (zonder spoelrand) met zitting
met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend
Artikelnummer:
5660 HR 01 CombiPack

Inbouwreservoir en bedieningspaneel Geberit, Sigma 01, kleur wit
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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GROHE KRANEN

GROHE.COM

VISUALISATIE
1

Art. nr.

Kleur

20 405 001

chroom

20 405 001 Costa S Toiletkraan
metalen greep
markering blauw
GROHE Carbodur® keramisch bovendeel
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2"

2

32 926 002

chroom

32 926 002 Eurosmart WastafelmengkraanS - Size

metalen greep
GROHE SilkMove® ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude s
midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix® snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
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33 555 002

chroom

33 555 002 Eurosmart Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove® 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
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27 598 00E

chroom

27 598 00E New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche (27 597 00E)
glijstang 600 mm (27 523 000)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000)
GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

www.grohe.com I Portfolio gecreëerd op 2016-03-30 - 11:45 I B
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TEGEL PAKKET
VISUALISATIE

Wandtegel afm. 20 x 40 cm, glans wit, liggend verwerkt

Wandtegel afm. 20 x 40 cm, mat wit, liggend verwerkt

Vloertegel afm. 30 x30 cm, lichtgrijs

Vloertegel afm. 30 x 30 cm, middengrijs

Vloertegel afm. 30 x 30 cm, greige

Vloertegel afm. 30 x 30 cm, donkerbruin
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DIRECTFLUSH
De nieuwe generatie toiletten zonder spoelrand
Voor optimale hygiëne en schoonmaakgemak : DirectFlush van Villeroy & Boch.

Maximale hygiëne
+
+
+

De gehele binnenkant van het closet wordt grondig
schoongespoeld
Maximaal spoelvermogen
Eenvoudige reiniging en verzorging zonder achterblijvend
restmateriaal, dankzij het functionele design zonder
spoelrand

Efficiency
+
+

Spoeling met een minimaal spoelvolume van slechts
3/4,5 ltr of 3/6 ltr
Snelle reiniging bespaart tijd en geld

Met ruim 20 modellen bieden wij bij alle gangbare collecties
DirectFlush closets aan
DirectFlust is naast wandhangend in een beperkt assortiment
staande duoblok modellen te verkrijgen

Conventioneel

“Rimless”

Villeroy & Boch
“DirectFlush”

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/DIRECTFLUSH
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VILLEROY & BOCH
Divisie Badkamer & Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 24 73-400
Fax: +31 (0)30 24 73-499
projecten@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

