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ŁAZIENKA –  
STREFA DOBREGO 

SAMOPOCZUCIA NA LATA
Nigdzie nie poczujesz się tak dobrze i tak prywatnie, jak 
we własnej łazience. To tutaj powstaje poczucie bezpie-
czeństwa i intymności. W Villeroy & Boch projektujemy 
łazienki na całe życie już od ponad 270 lat. Tworzymy 
z pasją i zaangażowaniem. Wkładamy w nasze projekty 
nie tylko serce, ale i wiedzę. A wszystko po to, aby stwo-
rzyć dla Ciebie przystań dobrego samopoczucia na dłu-
gie lata.

Villeroy&Boch – Kiedy przestrzeń wokół staje się domem.
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TEN WIDOK BĘDZIE  
TOWARZYSZYĆ CI  
KAŻDEGO DNIA

Chcemy, żebyś czuł się w swojej łazience jak u siebie. 
Bo ma to być miejsce, które będzie cieszyć Cię ponad-
czasowym i funkcjonalnym designem – i to kilka razy 
dziennie. Będzie dla Ciebie prywatną przestrzenią, 
w której będziesz mógł się zrelaksować i odetchnąć. 
Dlatego tworzymy łazienki, które pięknem i funkcjonal-
nością wyprzedzają ducha czasu.

DESIGN OD V ILLEROY & BOCH
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PODARUJ SOBIE  
NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

Od 1748 roku tworzymy produkty na najwyższym 
poziomie: hołdując precyzyjnemu rzemiosłu, miłości do 
ceramiki i najnowocześniejszym technologiom. Nasze 
wymagania dotyczące jakości są wysokie. I to z korzyścią 
dla Ciebie. Aby mieć pewność, że Twoja łazienka będzie 
funkcjonować tak, jak pierwszego dnia, poddajemy 
nasze produkty ponad 25 kontrolom.

JAKOŚĆ V ILLEROY & BOCH
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INNOWACJE W SŁUŻBIE  
JAKOŚCI ŻYCIA

Nieustannie dążymy do ulepszeń w łazience. Jak możemy 
zwiększyć Twój komfort? Jak sprawić, by Twoja łazienka 
była jeszcze bezpieczniejsza? Jak możemy przyczynić się 
swoimi produktami i metodami produkcji do ochrony 
kurczących się zasobów naszej planety? Nasze innowacje 
stanowią idealną odpowiedź na te i wiele innych pytań. 
Ułatwiają codzienne czynności i powodują, że czujesz się 
w łazience komfortowo.

INNOWAC JE V ILLEROY & BOCH
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→   INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA  
Odkryj sprytne pomysły na dobre samopoczucie – od strony 104
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ŚWIAT ST Y LÓW

PATRICK FRE Y
Znajdowanie najprostszych rozwiązań dla co-
dziennych problemów to credo projektanta. 
Dzięki inteligentnym pomysłom tworzy funk-
cjonalne produkty o wysokiej użyteczności 
i ciekawej estetyce. Bo jeśli lubisz czegoś uży-
wać, czujesz się z tym dobrze.

patrick-frey.com

STYL JAKO WYRAZ  
OSOBOWOŚCI

CHRIS TI A N H A A S
Niewątpliwym znakiem rozpoznawczym projek-
tanta jest ogromna swoboda w doborze i stosowa-
niu materiałów. Czy to porcelana, metal, marmur 
czy ceramika – każde z jego dzieł opowiada ekscy-
tującą historię. To dobrze, bo często zdarza się, że 
spędzamy z tymi materiałami całe życie.

christian-haas.com
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ŚWIAT ST Y LÓW

Każdy remont lub zmiana aranżacji łazienki 
daje szansę na wyrażenie indywidualnego 
charakteru. Nasi eksperci od stylu podpowiedzą 
Ci, jak ciekawie i funkcjonalnie zaaranżować 
łazienkę.

GE SA H A N SEN
Z niewątpliwym zamiłowaniem do naturalnych 
kolorów, ta niemiecko-duńska projektantka two-
rzy piękne meble w stylu skandynawskim. Dla 
Villeroy&Boch Gesa Hansen stworzyła eksklu-
zywną koncepcję kolorystyczną, która wprowa-
dza indywidualne akcenty do łazienki.

gesahansen.com

U TE L A AT Z
Pracuje jako dziennikarka i jednocześnie jest eks-
pertką od aranżacji wnętrz. Zajmuje się różnorod-
nością stylów i zawsze ma na uwadze potrzeby 
użytkowników. Zna najnowsze trendy, ale wie też, 
że łazienki nie zmienia się tak często, jak torebki 
czy krawata.

utelaatz.de
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ANTHEUS
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ŚWIAT STYLÓW

PROJEK TA NT CHRIS TI A N H A A S

DOSTĘPNA KLASYKA
„Wyraziste formy, szlachetne materiały i nienachalne kolory ożywią klasyczną elegancję. 
Wraz z akceptacją swojego osobistego charakteru stajesz się uczestnikiem ponadczaso-
wego, a zarazem dostępnego dla wszystkich przeżycia.”
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MEMENTO 2.0 / FINION
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ŚWIAT STYLÓW

PROJEK TA NT PATRICK FRE Y

PRZYTULNY MINIMALIZM
„Proste linie, jednolite powierzchnie i pozbawione ozdób kształty podkreślają funkcjo-
nalność łazienki. Dzięki przemyślanej koncepcji oświetlenia i odpowiednim dodatkom 
staje się ona naprawdę przytulna.”
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SUBWAY 3.0
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ŚWIAT STYLÓW

EK SPERTK A OD A R A NŻ AC JI W NĘ TR Z U TE L A AT Z

OCHOTA NA NATURĘ
„Rośliny i naturalne materiały takie jak drewno, kamień i ceramika emanują ciepłem 
i spokojem w łazience. Może właśnie to jest odpowiedź na życie w świecie pełnym 
pośpiechu.”
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COLLARO
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PROJEK TA NTK A GE SA H A N SEN

POMYSŁ NA KOLOR
„Dobrze dobrane kolory czynią cuda: małe pomieszczenia wydają się większe, zimne 
– cieplejsze, a przytulne – jeszcze bardziej intymne. Odpowiednia koncepcja kolory-
styczna pomaga nadać właściwy ton pomieszczeniu.”

ŚWIAT STYLÓW



2222 LOOP & FRIENDS
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KOLEKCJE  
ŁAZIENKOWE

Marzysz o relaksie w przestronnej wannie? A może 
przywiązujesz szczególną wagę do przechowywania? 
Zależy Ci na oszczędzaniu wody? Chciałbyś urządzić 
swoją łazienkę w efektownej koncepcji kolorystycznej? 
A może wszystko razem? Nasze kolekcje spełniają prawie 
wszystkie życzenia co do projektu i oferują indywidualne 
rozwiązania dla najróżniejszych konfiguracji pomiesz-
czeń. Wszystkie kolekcje mają tylko jeden cel: pomóc Ci 
zrealizować Twoje marzenie o idealnej łazience.

villeroy-boch.pl
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·  Innowacyjna: umywalka i meble łazienkowe tworzą jedną całość

·  Indywidualna: różnorodne kombinacje mebli i kolorów

·  Stylowa: spójna koncepcja oświetlenia dla całej kolekcji

·  Monolityczna: wanna jakby odlana z jednej formy
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 Umywalka

·  Cienkie ścianki i filigranowy 
wzór dzięki TitanCeram

·  Zintegrowany zawór spustowy

·  Rozmiary umywalek od 43  
do 130 cm

Czysta estetyka

Filigranowe umywalki tworzą harmonijną całość 
z purystycznym wzornictwem mebli.

Delikatne 
prowadzenie linii 
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„Jednolite powierzchnie  
i precyzyjne, miękkie linie  
tworzą ciekawy kontrast.”

Projektant Patrick Frey

Projekt: jasny i zrozumiały

 Meble łazienkowe 

·  Meble łazienkowe bez uchwytów w technologii 
push-to-open

·  Innowacyjna funkcja ładowania smartfonów 
w szafce bocznej lub modułowej półce
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WC o prostym designie

Purystyczne wzornictwo Finion rozciąga się na bezrantową 
konstrukcję miski DirectFlush i bidetu.

WC i bidet w jednym

Toaleta myjąca ViClean-I 100 wnosi  
do łazienki odrobinę luksusu.

 Wanna

·  Wolnostojący element przyciągający wzrok

·  Podświetlana listwa dolna (opcjonalnie) daje 
wrażenie unoszącej się wanny

·  Opcjonalna listwa ozdobna w 3 kolorach



28

·  Szlachetna: Umywalka z marmurowym blatem i stelażem 

·  Elegancka: Art déco łączy się ze stylem Bauhaus

·  Luksusowa: Meble z okleiną z prawdziwego drewna

·  Stylowa: Wanna wykonana z najszlachetniejszego materiału Quaryl®



29ANTHEUS

„Antheus jest ukłonem  
w stronę klasyki stylu,  

stając się jednym z nich".

Projektant Christian Haas

Wyposażenie pełne kształtów

Umywalka stawiana na blacie tworzy wyjątkowe dzieło 
sztuki dzięki niezwykłemu połączeniu materiałowemu 
fasetowanego marmurowego blatu i ramy ze stali 
nierdzewnej.

Stanowisko w sprawie projektu
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 Meble łazienkowe

·  Szlachetne drewniane pojemniki w szufladach

·  Antypoślizgowe dno w szufladach

·  Inspiracja Art déco i Bauhausem
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 Wanna

·  Szlachetne szlify fasetowe na krawędzi

·  Osadzona w ramie ze stali nierdzewnej

·  Wolnostojący element przyciągający wzrok 
w łazience

·  Niewidoczne zabezpieczenie przed 
przepełnieniem ViFlow

WC bez rantu

Siedzisko i WC nawiązują  
do fasetowego szlifu  
i uzupełniają kolekcję.

Elegancka toaleta myjąca

ViClean-I 100 myje za pomocą  
delikatnego i przyjemnego  
strumienia wody.
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·  Inspirująca: 9 wyrazistych kolorów z palety BiColor i 4 kształty 

·  Dekoracyjna: Umywalka stawiana na blacie jako element 
przyciągający wzrok

·  Estetyczna: umywalki o cienkich ściankach

·  O wysokiej jakości: najwyższej jakości materiały i wykonanie
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→ Umywalki pasujące do kolekcji Finion – od strony 24

Czas na kolor

Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej Artis wprowadza do łazienki mocne lub subtelne akcenty. Czy to intensywne  
bordo, czy delikatne odcienie pastelowe – efektowne umywalki stawiane na blacie w kolorach z palety BiColour zawsze 
przyciągają wzrok.
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→ Umywalki pasujące do kolekcji Legato – od strony 52

„Artis zaprasza do uczynienia swojej 
łazienki przytulniejszą, bardziej intymną 
i osobistą dzięki koncepcji kolorystycznej.

Projektantka Gesa Hansen

Koncept na kolor

Nasz przewodnik po kolorach

Odkryj fascynujące koncepcje kolorystyczne, zainspiruj się i znajdź swój styl.  
villeroyboch.com/colour
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Wszystkie kształty i jeszcze więcej kolorów

Umywalki dostępne są w kształtach: prostokątnym, owalnym, okrągłym i kwadratowym. A nasze wanny mogą być 
zaprojektowane w pasujących kolorach z palety Colour on Demand dla dopełnienia kolorystycznej wizji projektu.
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·  Silny charakter: nowoczesny, miejski wygląd

·  Wytrzymała: umywalka z TitanCeram

·  Inteligentna: automatyczny system spustowy i przelewowy ViFlow

·  Łatwa w czyszczeniu: bezrantowa konstrukcja misek WC  
z wyjmowaną deską
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„Surowe kształty i matowe kolory  
czynią tę kolekcję wyjątkową”.

Ekspertka od aranżacji wnętrz Ute Laatz

→ Meble z kolekcji Finion – od strony 24

Najwyższa precyzja

Wykonanie umywalki o cienkich  
ściankach jest możliwe dzięki 
zastosowaniu innowacyjnego  
materiału TitanCeram.

Unikatowe wzornictwo

Oprócz White Alpine, kolekcja jest  
dostępna w wyjątkowych matowych  
kolorach Stone White, Ebony i Graphite  
z glazurą TitanGlaze.
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·  Definiująca styl: umywalka wykonana z TitanCeram  
z designerskim rantem

·  Dostępna: w wielu kształtach i rozmiarach

·  Klimatyczna: listwa uchwytowa z opcjonalnym oświetleniem

·  Efektowna: wanna przyścienna
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Forma z funkcjonalnością

Opuszczona krawędź nadaje umywalce oryginalny wygląd,  
a także służy jako ochrona przed rozpryskami i wypływem wody.
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→  Można je łączyć na wiele sposobów. Do każdej umywalki Collaro można dobrać pasującą szafkę podumywalkową Collaro.  
Umywalki można również doskonale łączyć z kolekcją Finion od str. 24 i Legato od str. 52.
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 Meble łazienkowe

·  Przyciemniane oświetlenie LED

·  Wysokiej jakości aluminiowy uchwyt

·  Antypoślizgowe dno w szufladach

·  Różne kolory frontów i korpusów

→ Wszystkie kolory mebli od strony 98

Armatura odpływowo-przelewowa Collaro do wanien:

Champagne Gold

ChromeBlack Matt

Elegancka toaleta myjąca ViClean-I 100
Delikatny strumień wody sprawia, że czujesz 
się cały dzień świeżo, jak zaraz po wyjściu 
spod prysznica.

Dobre samopoczucie i relaks
Dzięki filigranowemu profilowi i szerokiemu brzegowi wanna przyciąga 
wzrok – nawet w wersji do zabudowy.



42

·  Ciekawa: umywalka w 3 kształtach, okrągła, owalna, prostokątna
·  Wieloaspektowa: umywalka w 3 wersjach, stojąca na blacie, 
wpuszczana w blat, podblatowa

·  Modna: umywalka w 3 topowych kolorach i odcieniach bieli
·  Zapierająca dech: maksymalny komfort z kąpieli dzięki wąskim 
krawędziom
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„Dzięki umywalkom, jako elementom  
przyciągającym wzrok, możesz stworzyć  

dla siebie wyjątkowe miejsce.”

Projektantka Gesa Hansen

Piękne połączenie

Umywalki szczególnie dobrze prezentują się na meblach 
łazienkowych z kolekcji Legato i są dopasowane 
kolorystycznie do toalet Subway 2.0.

Moja łazienka, 
mój styl
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UMYWALKA  
STAWIANA NA BLACIE

UMYWALKA MEBLOWA

UMYWALKA PODBLATOWA
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 Wanna

·  Kwadratowy lub owalny kształt 
wewnętrzny

·  Oszczędność wody dzięki  
głębokości 44 cm

·  Mocny design z przelewem 
szczelinowym w kolorze chromu, 
kamiennej bieli lub czarnego matu

·  Możliwość połączenia z systemem 
hydromasażu
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·  Uniwersalna modny: design, które będzie atrakcyjny również  
dla następnych pokoleń

·  Odpowiednia do codziennego użytku: głębokie umywalki i dużo 
miejsca do przechowywania

·  Przytulna: klimatyczne oświetlenie na każdy nastrój
·  Trwała: innowacyjne spłukiwanie oszczędzające wodę
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 Umywalka

·  Nowoczesne, surowe linie 
i filigranowe ścianki

·  Podłużny otwór przelewowy 

·  Duża powierzchnia

Głębokie umywalki

Oznacza to, że jesteś dobrze przygotowany na wszystkie 
codzienne przygody, od mycia rąk po mycie włosów.

Nasze nowe 
ulubione miejsce
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 Meble łazienkowe

·  Filigranowe ściany korpusu

·  Szlachetne profile uchwytów aluminiowych 
w różnych kolorach

·  Długotrwałe piękno dzięki powłoce 
zapobiegającej pozostawianiu odcisków palców

·  Duża i mała szuflada

→ Wszystkie powierzchnie Subway od strony 98

Lata mijają, a na powierzchni  
ani śladu upływu czasu

Więcej przestrzeni

W szafkach jest mnóstwo miejsca do przechowywania 
wszystkich niezbędnych artykułów, które wiążą się 
z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
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 Światło i kolor

·  Niesamowity nastrój dzięki opcjonalnemu 
zintegrowanemu oświetleniu podłogi i szuflad.

·  Możliwość podłączenia funkcji Smart Home

·  Do wyboru: 7 kolorów jednolitych i 4 dekory 
drewniane

Światło w zależności od nastroju

Barwa światła na lustrach i meblach może być regulowana  
od jasnej bieli światła dziennego po delikatne odcienie  
światła ciepłego.
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 Toaleta TwistFlush

·  Szczególnie dokładne, wydajne czyszczenie

·  Wodooszczędne spłukiwanie

·  Antybakteryjna i praktycznie bez konieczności 
używania szczotki

Powiedz do widzenia szczotce do WC!

Siła wirowa oszczędzająca wodę

Toaleta z kolekcji Subway 3.0 spłukuje wodę szczególnie dokładnie 
i oszczędza ją dzięki nowej technologii TwistFlush.

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY

2021
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Do spędzania czasu w domu

Duża głębokość wanny i wygodne, ergonomiczne oparcie sprawią,  
że przeżyjesz w niej wiele relaksujących chwil.

 Wanna

·  Ciche napełnianie od dołu za pomocą 
SilentFlow

·  Podłużny otwór przelewowy 

·  Wysokość krawędzi tylko 1 cm

·  Wykonana z delikatnego dla skóry 
materiału Quaryl®.
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·  Indywidualna: uniwersalne meble łazienkowe, które można 
dowolnie łączyć

·  Kompatybilna: meble pasują do wielu naszych umywalek

·  Nowoczesna: wanna z krawędzią tylko 2 cm

·  Wygodna: środkowy odpływ umożliwiający kąpiel dwóch osób
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Przyciąga wzrok

 Meble łazienkowe

·  Dostępne w wielu wyrazistych kolorach

·  Listwa oświetleniowa LED sprawia, że górny panel 
szafki dolnej wygląda jakby unosił się w powietrzu

·  Wnętrze szuflad w kolorze antracytowym

·  Praktyczne antypoślizgowe dno pozwala utrzymać 
porządek
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Możliwość indywidualnego łączenia
FINION

SUBWAY 2.0 MEMENTO 2.0

ARCHITECTURAARTISCOLLARO

LOOP & FRIENDSMY NATURE

45 60 80 100 120 140 160 cmSzerokość x 38 cm wysokość 45 60 80 100 120 140 160 cmSzerokość x 55 cm wysokość

Pasuje do prawie wszystkich umywalek Villeroy&Boch

Na meblach o szerokości od 45 do 160 cm ceramika  
prezentuje się funkcjonalnie i stylowo.
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„Purystyczna i ponadczasowa 
kolekcja Legato spełni oczekiwania 

najbardziej wymagających.”

Delikatny w stylu

Dyskretne wzornictwo

Wanna wkomponowuje się w łazienkę 
w sposób nowoczesny i dyskretny.  
Na przykład w kolorze Stone White.

Projektant Patrick Frey
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·  Estetyczna: umywalka o delikatnej krawędzi 
·  Funkcjonalna: umywalki meblowe z dużą powierzchnią  
do przechowywania

·  Korespondująca ze sobą: pasujące stylistycznie szafki  
pod umywalkę

·  Konsekwentna: purystycznie zaprojektowana toaleta DirectFlush
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Meble łazienkowe

Wiele kolorów, modeli i możliwych 
kombinacji daje ogromne pole  
do popisu dla projektantów.

Umywalki

W różnych rozmiarach  
(od 50 do 130 cm) i wariantach 
(asymetryczne, meblowe).

WC

Łatwa do czyszczenia toaleta dzięki 
konstrukcji bezrantowej i wyjmowanej 
desce WC.
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·  Wieloaspektowa: bardzo różnorodny asortyment z opcjami 
wellness

·  Idealnie dopasowana: umywalki w wielu rozmiarach
·  Funkcjonalna: szafy z dużą ilością miejsca do przechowywania
·  Higieniczna: WC z 4 funkcjami czystości
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 Umywalka

·  Duża powierzchnia

·  Z szafką dolną lub kołnierzem 
odpływowym

·  Kompaktowe warianty  
do małych łazienek

Zaokrąglony kształt

Umywalki charakteryzują się miękkimi 
kształtami i harmonijnymi proporcjami.
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 Meble łazienkowe

·  Dużo miejsca dzięki sprytnie wykorzystanej 
przestrzeni do przechowywania

·  Duża różnorodność modeli i kolorów

·  Uchwyty wpuszczane w płaszczyznę frontu

·  Surowe linie jako kontrast do łagodnych 
kształtów umywalek

 Brodziki prysznicowe

·  Na równi z podłogą z podłogą dla bezprogowego 
wejścia

·  Łatwe do czyszczenia dzięki gładkiej powierzchni 
akrylowej
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 Wanna

·  Minimalistyczny design, idealny do każdej łazienki

·  Wanna akrylowa w wielu różnych kształtach 
z dodatkowym komfortem leżenia

·  Dostępna z systemem hydromasażu

Wyjątkowa higiena

 WC bez rantu

·  Higiena dzięki ochronie antybakteryjnej AntiBac

·  Czystość dzięki powierzchni CeramicPlus odpornej  
na zabrudzenia

·  Świeżość dzięki ViFresh 

·  Szybkie czyszczenie dzięki konstrukcji DirectFlush 
o konstrukcji bezrantowej i zamkniętej powierzchni 
zewnętrznej
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·  Rozmiar: wąski rant, głęboka umywalka

·  Oszczędność miejsca: nadaje się również do małych łazienek

·  Łatwa w czyszczeniu: miska z zamkniętymi bokami

·  Nowoczesna: kolekcję charakteryzuje delikatny design
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 Meble łazienkowe

·  Kolorowe powierzchnie akrylowe 
i dekory drewniane

·  Szafy w różnych rozmiarach

→ Wszystkie kolory mebli od strony 98

Delikatny wygląd

Dyskretny wygląd

Kompaktowa toaleta 
DirectFlush uosabia 
estetyczną lekkość.

Zredukowana konstrukcja 

Umywalki o lekkim wyglądzie 
błyszczą nawet w małych 
pomieszczeniach.
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·  Kompletna: cała łazienka w jednej bryle

·  Ponadczasowa: design i funkcjonalność w harmonii

·  Idealne dopasowana: właściwy rozmiar do każdego pomieszczenia

·  Indywidualna: różnorodność kształtów i wariantów podkreśli Twój 
własny styl
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Umywalka

Różne rozmiary i warianty 
montażu stwarzają duże 
możliwości aranżacyjne.

Wanna

Funkcjonalna wersja duo wykonana z akrylu 
sprawdzi się również w przypadku kąpieli 
2 osób.

WC

Od kompaktowego WC do komfor-
towego wariantu XL – zawsze 
znajdziesz odpowiedni model.
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·  Perfekcyjna: jakość Villeroy&Boch w atrakcyjnej cenie

·  Kreatywna: wiele kształtów i rozmiarów – każdy znajdzie coś  
dla siebie

·  Ponadczasowa: naturalnie zaprojektowana przestrzeń łazienki

·  Praktyczna: trwała, łatwa w pielęgnacji ceramika łazienkowa
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 WC

·  Modele o konstrukcji bezrantowej 
w różnych rozmiarach

·  Pasujące bidety i pisuary

Wanna

Wanna akrylowa jest szczególnie 
łatwa w czyszczeniu dzięki gładkiej 
powierzchni.

Umywalka

Dostępna w kształcie owalnym lub 
prostokątnym. Uzyskany duży komfort 
użytkowania dzięki głębokości umywalki.

Ponadczasowe 
 wzornictwo
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ŁAZIENKI DLA GOŚCI

S U B WAY 3.0

C O L L A R O

F I N I O N

V E N T I C E L L O

AV E N T O

M E M E N T O 2 .0

A R T I S/ L EG AT O

L O O P & F R I E N D S/ L E G AT O

Przytulna łazienka dla gości potrafi rozpieścić komfor-
tem. Dzięki kompaktowej ceramice łazienkowej i oszczę-
dzającym miejsce meblom Villeroy&Boch możesz 
stworzyć domową atmosferę w swoim ulubionym stylu 
na niewielkiej przestrzeni. 

villeroyboch.com/gaestebad
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→ Więcej na temat misek 
WC TwistFlush  

na stronach 90/91

 Duże elementy na małej przestrzeni

·  Praktyczna: umywalka narożna

·  Innowacyjna: Miska WC z funkcją 
spłukiwania TwistFlush

·  Szykowna: delikatny design

·  Przestronna: zaskakująco dużo miejsca  
do przechowywania

Ł A Z IENKI DL A GOŚCI
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Kompaktowy i lekki wygląd 

·  Wszechstronna: umywalki w różnych 
kształtach i wariantach

·  Charakterystyczna filigranowa krawędź

·  Przytulna: Listwy uchwytowe 
z przyciemnianym oświetleniem LED 
(dostępne opcjonalnie)

·  Czysta i schludna: Szuflady z pełnym wysuwem

Ł A Z IENKI DL A GOŚCI
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Ł A Z IENKI DL A GOŚCI

 Smukła linia, dopracowane detale

·  Puryzm: umywalka o szerokiej powierzchni

·  Higiena: misa WC o konstrukcji bezkantowej 
DirectFlush

·  Porządek: meble z pomysłem  
na przechowywanie

·  Indywidualizm: uniwersalne meble łazienkowe, 
które można dowolnie łączyć 
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WANNY
Kąpiel to mały luksus, który wymaga czasu i miejsca. 
Przynajmniej jeśli chodzi o przestrzeń, mamy dla Ciebie 
różne rozwiązania. Oszczędzające miejsce modele przy-
ścienne lub wanny do zabudowy pasują do wielu projek-
tów łazienek. A modele wolnostojące urzekają swoim 
urokiem, gdziekolwiek zechcesz. Spektakularne baterie 
wodospadowe lub efektowne kolory maksymalizują luk-
susowy urok wanny.
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KĄPIEL

 Charakterystyczna lekkość

·  Filigranowa: wanna Quaryl® z cienką krawędzią 
tylko 10 mm 

·  Wszechstronna: oszczędzający miejsce model 
przyścienny i 3 wanny do zabudowy

·  Spektakularna: opcjonalnie z baterią wodospadową

·  Fascynująca: otwór przelewowy zintegrowany  
ze spłuczką w kolorze chromu, kamiennej bieli 
lub czarnego matu
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KĄPIEL

 Perfekcyjna estetyka

·  Squaro Excellence: wariant 
monolityczny

·  Komfortowa: niewielka głębokość 
wewnętrzna wynosząca tylko 45 cm

·  Zlicowana z powierzchnią: zintegrowany 
odpływ i otwór przelewowy, opcjonalnie 
w kolorze biały mat lub czarny mat
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INTELIGENTNE  
ROZWIĄZANIA

Nawet jeśli nie zawsze są one widoczne na pierwszy 
rzut oka, nasze inteligentne rozwiązania uczynią Twoją 
łazienkę bardziej komfortową. Będzie ona stanowić od-
powiedź na codzienne potrzeby. Przykładowo toalety 
i umywalki stają się bardziej higieniczne lub pozwalają 
na oszczędność wody. Prysznice i wanny stają się bez-
pieczniejsze i wygodniejsze A meble łazienkowe jesz-
cze bardziej funkcjonalne. Niektóre z przedstawionych 
poniżej modyfikacji są niepozorne. Ale korzyści z nich 
płynące są widoczne każdego dnia.
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QUICKRELEASE
Czystość w mgnieniu oka

SOFTCLOSING
Bezgłośne zamykanie 
klapy WC

ONELEVEL
Jednolity wygląd podłogi

ANTISLIP
Antypoślizgowe 
i higieniczne

QUARYL®

Materiał przyjemny 
w dotyku do tworzenia 
ekskluzywnych 
projektów

PROACTIVE+
Bezdotykowe 
i higieniczne 
spłukiwanie
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CERAMICPLUS
Odporne na zabrudzenia  
wykończenie powierzchni

ANTIBAC
Hamuje 99,9% wzrostu 
bakterii

TITANCERAM
Stabilny, wytrzymały 
materiał

TITANGLAZE
Wykończenie 
powierzchni odporne na 
zarysowania i uderzenia

TWISTFLUSH
Wydajne 
spłukiwanie  
wirowe

EASYACCESS
Syfon z wyjmowanym 
zabezpieczeniem 
przeciwzapachowym 
i zbiornikiem wyłapującym
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

POMYSŁOWE DODATKI  
DO WC  

I UMYWALEK
Odkryj higieniczne powierzchnie, które można czyścić 
bez wysiłku i oszczędzać czas. Wykorzystaj technologie 
spłukiwania, które czyszczą szczególnie dokładnie i jed-
nocześnie oszczędzają wodę. Nasze inteligentne rozwią-
zania w zakresie ceramiki łazienkowej gwarantują, że 
toaleta i umywalka po wielu latach będą wyglądać tak 
samo pięknie jak pierwszego dnia.
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VICLEAN-I 100
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

VICLEAN-I 100
Dzięki ViClean-I 100 opracowaliśmy toaletę myjącą, która sprawia, że czujesz się cały dzień świeżo, 
jak zaraz po wyjściu spod prysznica. Doświadcz łagodnego mycia ciepłą wodą, doskonałej higieny 
i łatwej obsługi. To jest świeżość, bez której nie chcesz się już obejść.

·  Wyjątkowy strumień myjący HarmonicWave 
o ruchu falowym

·  Uczucie świeżości jak po prysznicu

·  Doskonała higiena dzięki materiałom 
odpornym na zabrudzenia

·  Łatwa obsługa za pomocą prostego pilota  
do zdalnego sterowania

·  Opcjonalna aplikacja ViClean zapisuje 
indywidualne ustawienia

·  Wyróżniony nagrodą Red Dot Design Award
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SUBWAY 3.0

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY

2021
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

TWISTFLUSH
TwistFlush to nowa spłuczka do WC, która zapewnia optymalne wyniki spłukiwania. Kontrolowany 
wir wodny wytwarza silne ssanie, które usuwa zabrudzenia. Prawie nic nie przywiera do stromych, 
wyjątkowo gładkich ścianek stożkowo ukształtowanej miski – spłuczka robi resztę.

·  Mocny wir wodny

·  Oszczędza do 19.700 litrów* wody rocznie

·  Zapomnij o szczotce

·  Silna ochrona przed brudem i zarazkami

·  Praktycznie bez rozpryskiwania wody na boki

·  System spłukiwania cichy niczym szept

*  przy założeniu, że chodzi o 4-osobową rodzinę, w porównaniu z tradycyjną spłuczką o pojemności 6 litrów.  
Średnie wykorzystanie: 5 x dziennie/osobę, na podstawie danych Federalnej Agencji Ochrony Środowiska w Niemczech.
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

DIRECTFLUSH
Toalety DirectFlush umożliwiają szczególnie szybkie i dokładne czyszczenie dzięki innowacyjnej konstrukcji 
bez rantu. W tradycyjnych toaletach brzeg spłuczki ma kształt litery "U" i jest trudno dostępny. W toaletach 
DirectFlush górna krawędź miski ma kształt litery L i dzięki temu jest łatwiejsza do czyszczenia.

·  Łatwe czyszczenie bez pozostawiania śladów

·  Spłukiwanie całej powierzchni misy

·  Maksymalna wydajność spłukiwania dzięki 
idealnemu przepływowi wody

·  Oszczędność wody dzięki objętości spłukiwania 
tylko 3 lub 4,5 l

bez DIRECTFLUSH

z DIRECTFLUSH
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

VICONNECT I PROACTIVE+
Nasze inteligentne połączenie stabilnego mocowania i inteligentnego przycisku. ViConnect to system masyw-
nych elementów podtynkowych, w których dyskretnie umieszczono technikę spłukiwania, odprowadzania ście-
ków i technikę instalacyjną. W połączeniu z przyciskiem ProActive+ spłukiwanie staje się niezwykle wygodne.

·  Możliwość wyboru objętości spłukiwania  
dla dużych i małych spłukań, pozwalających  
na zaoszczędzenie wody

·  Przycisk wykonany z białego szkła lub stali 
nierdzewnej

·  ProActive+ z inteligentnymi funkcjami 
dodatkowymi, takimi jak automatyczne 
spłukiwanie, sterowanie aplikacją oraz  
płukanie wstępne i higieniczne
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

QUICKRELEASE
Deski klozetowe z funkcją QuickRelease można szybko i bez narzędzi zdjąć do czyszczenia – 
i bardzo łatwo założyć je z powrotem.

SOFTCLOSING
Deski WC wyposażone w technologię SoftClosing zamykają się delikatnie i cicho. Zintegrowane 
w zawiasach amortyzatory zapobiegają głośnemu opadaniu deski i klapy.

·  Łatwe i kompletne czyszczenie

·  Bezproblemowa wymiana

·  Delikatne opadanie klapy

·  Ciche zamknięcie klapy

·  Nie potrzeba żadnych narzędzi

·  Higieniczne rozwiązanie

·  Bezpiecznie i komfortowo

·  Dostępne dla prawie wszystkich desek WC
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EASYACCESS
Nic nie ginie w syfonie: Kolczyki czy mleczne zęby nawet nie wpadają do środka. A jeszcze drobniejsze 
skarby zbierane są przez zintegrowany zbiornik Ponadto syfon jest łatwy do czyszczenia, ponieważ jest 
dostępny od góry.

INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

·  Wyłapuje drobne rzeczy, które wpadają  
do odpływu

·  Dyskretne rozwiązanie, niezaburzające estetyki

·  Łatwe do czyszczenia

·  Nie wymaga użycia narzędzi
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

ANTIBAC
Opcjonalne wykończenie powierzchni trwale chroni ceramikę łazienkową i deski WC przed 
bakteriami. Mocno zakotwiczone jony srebra prawie całkowicie hamują rozwój zarazków.

CERAMICPLUS
Wyrafinowana powierzchnia jest szczególnie łatwa do czyszczenia. Efekt spływania wody powo-
duje, że krople wody łączą się i spływają wraz z brudem i kamieniem do odpływu.

·  99,9 % mniejszy wzrost bakterii

·  Optymalny efekt higieniczny

·  Zmniejszone zużycie środków czyszczących

·  Łatwy do czyszczenia i konserwacji

·  Odporna na zarysowania, trwała 
powierzchnia

·  Higienicznie i czysto

·  Produkt testowany dermatologicznie

·  Długotrwała ochrona

·  Niewrażliwy na działanie zasad i kwasów 

·  Zmniejszone zużycie środków czyszczących

bez CERAMICPLUS z CERAMICPLUS
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INTEL IGENTNE ROZ WIĄ Z ANIA

TITANCERAM
Innowacyjny materiał ceramiczny firmy Villeroy&Boch łączy w sobie wyjątkowe właściwości. 
Umożliwia niezwykle precyzyjne projektowanie niepowtarzalnie filigranowych kształtów.

TITANGLAZE
Glazura z krystalicznego tlenku glinu trwale uszlachetnia ceramikę matową warstwą ochronną 
o wysokiej wytrzymałości.

·  Wykonany z naturalnych surowców,  
takich jak skaleń, kwarc i glina

·  Wyjątkowa wytrzymałość

·  Modny matowy wygląd

·  Niezwykle wytrzymały

·  Bardzo cienkie ścianki

·  Sprawdza się przy drobnych formach 
o niewielkich przekątnych

·  Zachowuje jakość ceramiki

·  Szczególnie odporny na zarysowania 
i uderzenia
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PR ZEGL ĄDY KOLORÓW

CERAMIKA

MEBLE ŁAZIENKOWE

POŁYSK

White Alpine Glossy Black

KOLORY DREWNA

MAT

ViClean-I 100Wszystkie ko-
lekcje

Antheus
Artis
Avento
Collaro
Finion
Memento 2.0
Subway 2.0
Subway 3.0
Venticello

Loop & 
Friends 
Memento 2.0 
Subway 2.0

Loop  
& Friends
Memento 2.0
Subway 2.0

Loop  
& Friends

Stone White EbonyGraphiteAlmond

Bordeaux

Fog

Ocean

Powder

Rust

French  
Linen

Sage Green

Coal Black

Indian 
Summer

PALETA KOLORÓW ARTIS BICOLOUR

Antheus

American 
Walnut

Avento
Collaro
Legato
Subway 2.0
Subway 3.0
Venticello

Nordic Oak

Finion

Oak Veneer

Avento
Legato
Subway 2.0
Venticello

Elm Impresso

Finion

Walnut  
Veneer

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

White Wood

Avento
Collaro
Legato
Subway 2.0
Subway 3.0
Venticello

Arizona Oak

Avento
Collaro
Legato
Subway 3.0
Venticello

Kansas Oak

Avento
Collaro
Legato
Subway 3.0
Venticello

Stone Oak

Antheus

Black Ash
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PR ZEGL ĄDY KOLORÓW

MEBLE ŁAZIENKOWE

MAT

Glossy White Glossy Grey
Glass Glossy 
Grey

Glass Glossy 
White Crystal GreyCrystal White

Glossy White 
Lacquer

Crystal 
WhiteBrilliant  
White

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

VenticelloVenticello AventoAventoFinion Subway 3.0

POŁYSK

Avento

Crystal Black

Finion

Glossy Black 
Lacquer

Finion

Sand Matt 
Lacquer

Finion

Light Grey 
Matt Lacquer

Finion

White Matt 
Lacquer White Matt Truffle GreyPure White Soft Grey

Cashmere 
Grey

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Collaro
Legato
Subway 2.0
Venticello

Subway 3.0 Subway 3.0

Finion

Gold Matt 
Lacquer

Finion

Anthracite 
Matt Lacquer

Finion

Olive Matt 
Lacquer

Finion

Peony Matt 
Lacquer

Finion

Midnight Blue 
Matt LacquerTaupe Marine Blue

Subway 3.0 Subway 3.0

Graphite

Subway 3.0

Collaro
Finion
Legato
Subway 2.0
Venticello

Black Matt 
LacquerVolcano Black

Subway 3.0
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PR ZEGL ĄDY KOLORÓW

MEBLE ŁAZIENKOWE

BRODZIKI PRYSZNICOWE

Glass White

White alpine

Stone White Grey

Glass  
Black MattCarrara

Glass Silver 
Grey

Anthracite

Crème

Glass  
White Matt

Ardoise

Nero  
Marquina

Futurion Flat
Subway
Subway 
Infinity
Architectura 
MetalRim

Subway 2.0

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

Finion

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

AntheusSubway 2.0

Squaro  
Infinity
Architectura 
MetalRim*

Subway  
Infinity

Finion Antheus

KOLORY POKRYW I BLATÓW

POŁYSK

MAT

*Dostępne tylko dla niektórych rozmiarów.
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PR ZEGL ĄDY KOLORÓW

WANNA

White alpine Stone White

Wszystkie 
kolekcje

Antheus, Collaro, Finion, Loop&Friends, Oberon 2.0, Squaro Edge 12 
Wybierz spośród kolorów z palety Artis BiColour oraz spośród ponad 
200 innych kolorów fartuchów.

Dostępne  
dla wybranych 
modeli

POŁYSK MAT COLOUR ON DEMAND
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INSP IR AC JE

SHOWROOMY ORAZ WYSZUKIWARKA 
DYSTRYBUTORÓW

ŚLEDŹ NAS NA INSTAGRAMIE & CO.
Po inspiracje i nowości zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na nasze social media: Instagram, Facebook i Pinterest.

 INSPIRACJE

villeroyboch.com facebook.com/villeroyandboch pinterest.com/villeroyandboch
SKAN Z PINTERESTEM

instagram.com/villeroyboch

WITAMY W SHOWROOMIE
Największą przyjemność z naszych produktów 
odczujesz w domu. Inspiracje i informacje znaj-
dziesz w naszych przykładowych aranżacjach 
w showroomach.

WYSZUKIWANIE DYSTRYBUTORÓW
Możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki dystry-
butorów, aby znaleźć firmy w Twojej okolicy, które 
mają w swoich asortymencie nasze produkty i służą 
fachową radą.
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 PRAKTYCZNE POMOCE W PLANOWANIU

PORADY WIDEO
Zaprojektuj swoją łazienkę w domu z naszymi 
ekspertami. Wspólnie z Tobą opracujemy plan, 
który przybliży Cię do Twojej wymarzonej łazienki.

WYSZUKIWARKA STYLU
Czy potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji? 
Dzięki wyszukiwarce stylu określasz, co lubisz, 
a my pokazujemy Ci pasujące do tego kolekcje.

PLANISTA ŁAZIENEK
Skonkretyzuj swoje pomysły dzięki widokowi 3D 
Twojej nowej, wymarzonej łazienki lub stwórz od 
razu profesjonalny projekt.

DANE PRODUKTU
Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie lub 
dokonać pomiarów? Szczegółowe informacje moż- 
na znaleźć tutaj.

villeroy-boch.pl

Zaprojektuj swoją 
wymarzoną łazienkę
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Odchylenia kolorów i wymiarów odpowiadają zwykłym tolerancjom. Zastrzega się możliwość zmian w zakresie asortymentu, modelu i koloru.

instagram.com/villeroyboch facebook.com/villeroyandboch pinterest.com/villeroyandbochvilleroy-boch.pl
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