ŚWIAT
ŁAZIENEK
Zachwycające aranżacje

The Style of Villeroy&Boch

Doświadczanie
DESIGNU

Design gwarantujący dobry styl od zawsze stanowi znak towarowy firmy
Villeroy&Boch. Dzięki wyczuciu trendów tworzymy rozpoznawalne na całym świecie
łazienki, dzięki którym życie staje się piękniejsze i bardziej komfortowe.

2

Piękny design łazienki jest obecnie absolutnie oczywisty. To

Czy to absolutnie proste linie, czy uwodząca elegancja:

on tworzy nastrój, gwarantuje dobre samopoczucie i daje

każda kolekcja ma swoje niepowtarzalne oblicze. Udane

przestrzeń na budowanie własnego, indywidualnego stylu.

połączenie estetyki z funkcjonalnością i trwałość towarzy-

Villeroy&Boch już dawno odkrył znaczenie designu będą-

sząca komfortowi sprawiają, że od wielu lat budzimy

cego istotą dobrego samopoczucia. Już od ponad 100 lat

zachwyt na konkursach na całym świecie. Pozwól się uwieść

zmieniamy funkcjonalne łazienki w stylowe salony kąpie-

dopracowanym w każdym szczególe kolekcjom łazienek i

lowe – stosując ponadczasowe, nowoczesne formy i projekty

najwyższej jakości wzornictwu, które podkreśli Twój styl

wyznaczające obecnie panujące trendy w łazienkach. Tworzą

w najlepszy z możliwych sposobów. Doświadcz najbardziej

je najznamienitsi projektanci z całego świata i nagradzani

osobistych, pełnych zadowolenia chwil – w swojej łazience

projektanci naszej firmy.

Villeroy&Boch.
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Odkrywanie

INNOWACJI

Codziennie od nowa możesz doświadczać wyników naszych badań i rozwoju:
Nasze produkty i rozwiązania dbające o najdrobniejszy szczegół sprawiają,
że każda minuta spędzona w łazience staje się czystą przyjemnością.
Wiele udogodnień uważanych obecnie za standard, to wynik

Cały czas rosną wymagania związane z komfortem i funk-

poszukiwań najlepszych rozwiązań. Dzięki nowym pomy-

cjonalnością, designem i higieną. Pojawiają się coraz

słom, najnowocześniejszej technice i wieloletnim doświad-

nowsze rozwiązania technologiczne. Dlatego nieustannie

czeniom już od dziesiątek lat dbamy o komfort w łazience.

dokładamy wszelkich starań, by Twoja łazienka była jeszcze

Przygoda zaczyna się od dobrych materiałów, takich jak

piękniejsza i jeszcze lepsza. Mamy okazję zaprezentować

Quaryl®, i nie kończy się na innowacyjnym designie! Od

jedno z naszych najnowszych rozwiązań: TitanCeram.

powierzchni odpornych na zabrudzenia po toalety oszczę-

Wysokowartościowy materiał dający możliwość stwo-

dzające wodę: Villeroy&Boch oferuje wiele innowacyj-

rzenia zadziwiająco filigranowej, wytrzymałej ceramiki

nych produktów, dzięki którym możesz beztrosko i pewnie

łazienkowej, mówiący zupełnie nowym językiem powsta-

korzystać ze swojej łazienki.

jącego projektu. Odkryj już dziś niezliczone innowacje
Villeroy&Boch i wyrusz z nami w podróż ku przyszłości
powstających łazienek.
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Doświadczanie
JAKOŚCI

Już od 1748 r. nazwa Villeroy&Boch to gwarancja najwyższej jakości
i niezawodności. Precyzyjne wykonanie, najnowocześniejsza technika i surowe
standardy jakości to podstawa produktów, które nawet po wielu latach
używania działają dokładnie tak samo dobrze, jak pierwszego dnia.
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Mówiąc o jakości naszych produktów zawsze mamy przed

To praca, która przynosi korzyści nam wszystkim. Przecież

oczami perfekcję. Pragniemy, byś przez długie lata czuł się

łazienki remontujemy nie częściej, niż co 20 lat. Wymogi,

jak najlepiej w swojej łazience Villeroy&Boch. Dlatego

których możesz doświadczyć w każdym szczególe, widoczne

oferujemy różnorodne, niezawodne rozwiązania, które łączy

są w starannej obróbce produktów oraz w perfekcyjnej

jedno: najwyższa jakość i szczególna wytrzymałość. Dbamy

funkcjonalności. Zauważysz je na ceramice odpornej na

o to wykorzystując nasze doświadczenia, ale również wdra-

zarysowania i zabrudzenia, na zamykających się bezgłośnie

żając nowe pomysły, cały czas przeprowadzając badania i

szufladach i wielu innych szczegółach, dzięki którym pobyt

surowe kontrole jakości. Nasze produkty od momentu

w łazience staje się prawdziwą przyjemnością. Możesz mieć

kontroli surowców, po przygotowanie do wysyłki, prze-

pewność, że każdy nasz produkt w Twoim domu to kawałek

chodzą przez ponad 25 różnych punktów kontroli.

trwałej wartości.

St yle M AGA Z I N
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The Style of

VILLEROY&BOCH
Styl to coś niezwykle osobistego. Ale jak najlepiej wyrazić swoją osobowość
w łazience? Odkryj jedyny w swoim rodzaju styl Villeroy&Boch i daj się
zainspirować kreatywnymi pomysłami stylizacji proponowanymi
przez naszych ekspertów.
Klasycznie, elegancko, w stylu pełnym przepychu albo

w jaki sposób podkreślić swój indywidualny styl stosując

purystycznym, nowocześnie albo z naturalnym wdziękiem

produkty Villeroy&Boch by sprawić, że łazienka stanie się

– nasi eksperci zajmujący się stylem i designem przedsta-

Twoim osobistym miejscem wypoczynku i relaksu. Daj się

wiają aktualne trendy wyposażenia wnętrz. Odkryj na kolej-

ponieść inspiracjom.

nych stronach tego katalogu ogrom pomysłów i porad,
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EKSPERCI STYLU

JESK A HEARNE
Inspirujące pomysły, porady dotyczące wyposażenia, ulubione przepisy – dzięki wyczuciu
tego, co dobre i piękne brytyjska fotografka,
stylistka i blogerka dzieli się tym wszystkim,
co czyni nasze życie piękniejszym. Na jej
nagradzanym blogu o stylu życia możesz dowiedzieć się więcej:
lobsterandswan.com

PAT R I C K F R E Y
Jak najprostsze, inteligentne rozwiązania
codziennych problemów – to credo projektanta
produktów. Tworzy on intuicyjne i funkcjonalne produkty o wysokiej jakości estetycznej,
dzięki którym można się po prostu dobrze
poczuć.
patrick-frey.com

OLIVER SCHWEIZER
Łazienka, samochód, styl życia czy artykuły
sportowe – projektant produktów ze Stuttgartu bardzo dobrze wie, jak doskonale połączyć nowoczesny, wyrazisty design i wyrafinowane funkcje w najlepszym produkcie.
Przy tym w centrum uwagi zawsze pozostaje
człowiek.
schweizerdesign.com

GESA HANSEN
Dzieląc się swoim upodobaniem do jasnego
drewna projektantka o niemieckich i duńskich
korzeniach proponuje przepiękne meble w
stylu skandynawskim. Dla Villeroy&Boch ta
Paryżanka z wyboru przygotowała ekskluzywną paletę kolorystyczną nadającą indywidualne akcenty każdej łazience.
gesahansen.com
THE STYLE OF VILLEROY & BOCH

9

KURTYNA W GÓRĘ:
BLASK I PRZEPYCH

Jeska Hearne
STYLISTKA I FOTOGRAFKA

„Złoto, srebro, aksamit
i brokat to absolutne
must-haves w stylu Glamour.
W połączeniu z luksusowymi
formami łazienka nabierze
blasku gwiazdy.”

Więcej na temat tego stylu:
ARTIS strona 72
HOMMAGE strona 38
LA BELLE strona 40
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Luksusowe szczegóły
zwiększają przepych
tego stylu

RENESANS
ELEGANCJI

Oliver Schweizer
PROJEKTANT

Metaliczne kolory
dają szlachetne akcenty

„Proste, klasyczne formy,
szlachetne materiały
i nasycone, ciemne kolory zawsze
pozostaną oznaką elegancji.
W połączeniu z błyszczącymi
dodatkami jeszcze lepiej
podkreślimy ten styl,
a łazienka ożyje.”

Więcej na temat tego stylu:
ANTHEUS strona 18
LA BELLE strona 40
VENTICELLO strona 62
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NA TOPIE:
VINTAGE-LOOK

Jeska Hearne
STYLISTKA I FOTOGRAFKA

„Taki Vintage-Look
osiągniesz łącząc materiały
w delikatnych i stonowanych
barwach z klasycznymi
meblami.”

Więcej na temat tego stylu:
HOMMAGE strona 38
LA BELLE strona 40
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Nie wszystko musi
wyglądać perfekcy jnie

POWRÓT
DO NATURY

Gesa Hansen
PROJEKTANTKA

Drewno ociepla
otoczenie

„Do wysokiej jakości
mebli z drewna pasują
naturalne akcesoria
z wełny, sizalu
czy kamienia.
Doskonale można
się przy nich odprężyć
i odpocząć.”

Więcej na temat tego stylu:
AVEO NEW GENERATION strona 28
MEMENTO strona 48

THE STYLE OF VILLEROY & BOCH 13

TYPOWY SKANDYNAWSKI STYL,
BARDZO PRZYJEMNY DO MIESZKANIA

Gesa Hansen
PROJEKTANTKA

„Jasne drewno, naturalne,
pastelowe kolory i proste
formy tworzą przyjazny,
otwarty i szczególnie
przytulny nastrój.”

Więcej na temat tego stylu:
ARTIS strona 72
MY NATURE strona 52
VENTICELLO strona 62
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Najważniejsze,
aby było przytulnie

SZTUKA
REZYGNACJI

Patrick Frey
PROJEKTANT

„Purystyczne formy,
linie i powierzchnie
bardzo dobrze
podkreśla przemyślane
oświetlenie.”

Odpowiednio dobrane akcesoria
nadają akcenty, dzięki
którym miło przebywa się
w pomieszczeniach

Więcej na temat tego stylu:
FINION strona 30
LEGATO strona 42
VENTICELLO strona 62
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Zawartość

80

Ś W I AT Ł A Z I E N E K

The Style of
Villeroy&Boch

Kolekcje w kolejności
alfabetycznej

Umywalki w roli
głównej

Łazienki dla gości
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144
106

126

Kąpiel i prysznic

132

Oferta
uzupełniająca

Innowacje

Jakość mebli

Doświadczanie
Villeroy&Boch
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KĄPIEL

109 VIPRINT

120 VICONNECT

130 INNOWACJE

143 FINION

146 DBAŁOŚĆ O SERWIS
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COLOUR ON DEMAND

112 SQUARO INFINITY

122 VICLEAN

132 TITANCERAM

144 VENTICELLO / LEGATO

147 NARZĘDZIA DO

90

VISOUND

114 SQUARO SUPERFLAT

126 ARMATURY

134 TITANGLAZE

145 HOMMAGE / ANTHEUS

92

OBERON 2.0

116 ARCHITECTURA

128 LUSTRA I SZAFKI

136 MISTRZ

94

SQUARO EDGE 12

METALRIM

Z LUSTRAMI

96

LOOP&FRIENDS

118 FUTURION FLAT

140 QUARYL®

98

SYSTEMY

119 VIVIA

141 VISEAT

PROJEKTOWANIA

HIGIENY

HYDROMASAŻU
106 PRYSZNIC
108 SUBWAY INFINITY
SPIS TREŚCI 17

Kolekcja łazienkowa ANTHEUS
Armatura DOMICIL
Płytki NEW TRADITION

ANTHEUS

Olśniewająca elegancja
18

DOSKONAŁA HARMONIA
Antheus to kolekcja łazienkowa o
porywającej elegancji – od ceramiki
łazienkowej poprzez szafki aż po
lustra – każdy element pokazuje
swoje stylowe piękno.

NAJDELIKATNIEJSZE MATERIAŁY
Umywalki wykonane z TitanCeram
dopełniają szafki umywalkowe wykonane
z forniru z naturalnego drewna w wykończeniu
American Walnut lub Black Ash.

Tu każda linia to osobne zdanie, każdy produkt odrębny akcent:
w kolekcji Antheus widoczny jest klasyk stylu – modernizm. Szlachetne materiały i geometryczne kontury à la Art déco sąsiadują
z purystycznym pięknem stylu Bauhaus. Umywalka, miska WC
i wanna posiadają wyraziste brzegi: jedyny w swoim rodzaju szlif
nadaje im uroczej lekkości. W taki oto sposób z ceramiki najwyższej
jakości, polerowanej stali szlachetnej, szlachetnego marmuru i wyselekcjonowanego drewna powstaje nowy modernistyczny klasyk –
Antheus od Villeroy&Boch. Daj się uwieść jego porywającej elegancji.
villeroyboch.com/antheus
ANTHEUS 19

Jeska Hearne
STYLISTKA I FOTOGRAFKA

„Połącz ten styl z pięknymi,
wyjątkowymi akcesoriami,
aby nadać swojej łazience
osobistego charakteru.”

EFEKT LUKSUSU
Ekskluzywny, platynowy dekor
nakładany jest na powierzchnię
ceramiki manualnie, dzięki czemu
każda umywalka jest prawdziwie
unikatowym dziełem sztuki.

Art Décor

WYRAZISTE BRZEGI
Jedyny w swoim rodzaju szlif powtarza się
we wszystkich szczegółach kolekcji:
również w ceramice i pokrywie elegancko
uformowanej miski WC DirectFlush.

Wyszukana kompozycja
szkła, marmuru i stali szlachetnej
20

Łazienka
o wielu obliczach

Kolekcja łazienkowa ANTHEUS
Armatura LA FLEUR
Płytki ASTORIA + NEW TRADITION

ANTHEUS 21

Kolekcja łazienkowa ANTHEUS Armatura DOMICIL Płytki MONOCHROME MAGIC + HALSTON
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STYLOWE ZANURZENIE
Wanna Antheus wygląda na swoim
polerowanym stelażu ze stali
szlachetnej jak oprawiony diament.
Została ergonomicznie ukształtowana
z najdoskonalszego Quarylu® i jest
dostępna w opcji z elektroniczną
funkcją przelewu ViFlow+.

ELEGANCKIE URZĄDZANIE
Dzięki zastosowaniu Quarylu® również
krawędź wanny została w charakterystyczny sposób oszlifowana. Ten sam
element pojawia się również w wannie
linii Theano, dzięki czemu doskonale
wpisuje się w kolekcję Antheus.
WYRAFINOWANE

Zobacz na stronie 87.

PRZECHOWYWANIE
Proste fronty ze szlachetnego forniru
to znak specjalny mebli z kolekcji
Antheus. Dzięki wyrafinowanej
koncepcji przechowywania znajdzie
się miejsce na ręczniki i wiele
przyborów tak potrzebnych w łazience.

ANTHEUS 23

Kolekcja łazienkowa ARCHITECTURA
Armatura CULT
Płytki X-PLANE
KONSOLA projekt architekta

ARCHITECTURA

Odpowiednia forma dla każdego wnętrza
24

RÓŻNORODNOŚĆ WYMIARÓW
Takźe wanny z kolekcji Architectura
charakteryzuje purystyczny design.
Dzięki 8 dostępnym wymiarom wanny
doskonale wpiszą się w każdą przestrzeń,
bez względu na jej wielkość.

Patrick Frey
PROJEKTANT

Geometryczne
formy

„Umywalki przymocowane
do ściany dyskretnie wpisują
się we wnętrze łazienki.
Te zamieszczone na blacie lub
konsoli są harmonijnym
elementem całości.”

Rozkoszuj się maksymalną wolnością w tworzeniu własnej łazienki – dzięki wszechstronnej kolekcji Architectura. Wybieraj spośród
geometrycznych form, wielu dostępnych rozmiarów oraz różnych
wariantów montażu i spraw, by Twoja łazienka nabrała niepowtarzalnego charakteru. Daj się uwieść funkcjonalnemu wzornictwu
umywalek, wanien, brodzików i odkryj niezwykłe zalety higieniczne
innowacyjnych misek WC DirectFlush. A wszystko to w fantastycznej relacji ceny do jakości.
villeroyboch.com/architectura
ARCHITECTURA 25

Kolekcja łazienkowa AVENTO
Armatura SUBWAY
Płytki CENTURY UNLIMITED

AVENTO

Mój styl życia
26

WZORNICTWO NA MIARĘ CZASÓW
Nowoczesny, delikatny wygląd ceramiki i
frontów meblowych ze szkła akrylowego
nadaje szczególnego charakteru.

Niezwykła świeżość wzornictwa, funkcjonalność i cena: Avento

Powierzchnie mebli AVENTO

posiada wszystkie cechy nowoczesnej łazienki – i jeszcze więcej! Poza
walorami estetycznymi, nową kolekcję łazienkową Villeroy&Boch
wyróżnia także funkcjonalność wyposażenia – nowoczesny program
meblowy z akrylowymi frontami dostępnymi w czterech kolorach,
ciekawe formy ceramiki oraz bezrantowa miska DirectFlush

B4 Crystal
White

B1 Crystal
Grey

B2 Crystal
Blue

B3 Crystal
Black

PN Elm Impresso

zapewniająca najwyższe standardy higieny. Oferta zawiera produkty
w wielu wymiarach, co pozwala na aranżację zarówno większych jak
i mniejszych powierzchni, w tym także łazienek dla gości. Avento –
idealna dla wszystkich, którzy chcą w szczególny sposób zaprezentować swoją łazienkę.
villeroyboch.com/avento
AVENTO 27

Kolekcja łazienkowa AVEO NEW GENERATION
Kolekcja łazienkowa LEGATO
Armatura L’AURA
Płytki UPPER SIDE

AVEO NEW GENERATION

Regenerująca moc organicznych form

28

Gesa Hansen
PROJEKTANTKA

„Zielone rośliny w łazience
są ważnym elementem Feng Shui“

Unikatowy design na miarę czasów: kolekcja Aveo New Generation,
zaprojektowana dla Villeroy&Boch przez Conran&Partners, przekonuje lekkimi, organicznymi formami. Owalne kształty umywalek,

Perfekcy jna
harmonia

miski WC i bidetu oraz wolnostojąca wanna wprowadzają do wnętrza
spokój i atmosferę relaksu. Nie pozostaje już nic innego jak tylko
zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i odprężyć.
villeroyboch.com/aveonewgeneration
AVEO NEW GENERATION 29

Kolekcja łazienkowa FINION Armatura LA FLEUR Płytki PLACE

FINION
Zrealizuj swoje pomysły
30

NAGRADZANE WZORNICTWO
Eleganckie umywalki z TitanCeram podkreślają
szlachetny charakter kolekcji. Wyjątkowa harmonia
ascetycznego designu i inteligentnej techniki zostały
uhonorowane iF Design Award 2017 oraz
Red Dot Design Award 2017.

Gdzie indziej można dobitniej wyrazić swój indywidualny styl, jak nie
we własnej łazience. Kolekcja Finion o finezyjnym i minimalistycznym
wzornictwie daje swobodę osobistej ekspresji. Wystrój wnętrza o
wysokim standardzie tworzy atmosferę luksusu sprzyjającą relaksowi
i jest przejawem wysokiego poziomu życia. Poprzez najlepsze
materiały, jak ceramika TitanCeram, różne kombinacje mebli oraz
inteligentne wyposażenie ta jedyna w swoim rodzaju kolekcja
wyznacza nowe standardy estetyki i dobrego samopoczucia. Poznaj
Finion – kolekcję spełniającą Twoje wymagania.
villeroyboch.com/finion

Proste, cienkie
krawędzie, małe kąty,
płynne powierzchnie

WOLNOSTOJĄCA ATRAKCJA
Precyzyjne krawędzie i smukłe ściany sprawiają,
że wanna z Quarylu® jest spektakularną
atrakcją łazienki.

FINION 31

FASCYNUJĄCY AKCENT
Okalające oświetlenie LED można za pomocą
funkcji Emotion płynnie regulować w zakresie od
ciepłej do zimnej bieli, tworząc przytulną
atmosferę – dokładnie taką, jak lubisz. Na życzenie
oświetlenie jest dostępne z inteligentną funkcją
anty-para i zachwycającym, zintegrowanym
systemem dźwiękowym najwyższej jakości

Patrick Frey

Bluetooth®-Soundsystem.

PROJEKTANT

„Rozmyślnie rozmieszczone
oświetlenie tworzy fascynującą
atmosferę w łazience.”

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE
Bezkablowa stacja ładowania w bocznej
szafce lub w regale umożliwia korzystanie
z Twojego smartfona zawsze i wszędzie.

NIEZWYKŁA INSCENIZACJA
Opcjonalna, oświetlana listwa sprawia,
że wanna zdaje się pływać w świetle.
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Relaks jeszcze nigdy
nie był tak fascynujący

Kolekcja łazienkowa FINION
Armatura JUST
Płytki PURE LINE

FINION 33

FILIGRANOWY WYGLĄD
Filigranowa ceramika zachwyca pod
każdym względem. Ultracienkie krawędzie
i ścianki o wyjątkowej wytrzymałości
nadają minimalistycznej elegancji.

Funkcjonalność
i wygoda
MINIMALISTYCZNY JĘZYK FORMY
Całości efektu dopełniają eleganckie toalety
DirectFlush i bidety o idealnym kształcie.
Nagradzane wzornictwo doskonale wpisuje
się w aranżację łazienki i przekonuje
najwyższą funkcjonalnością.
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Luksusowa
atmosfera relaksu

Kolekcja łazienkowa FINION Armatura JUST Płytki TUXEDO
FINION 35

Kolekcja łazienkowa FINION
Armatura JUST
Płytki PURE LINE
36

Powierzchnie mebli FINION

GF Glossy
White Lacquer

MT White
Matt Lacquer

GJ Light Grey
Matt Lacquer

GK Anthracite
Matt Lacquer

PD Black
Matt Lacquer

HA Cloud
Matt Lacquer

HB Peony
Matt Lacquer

HE Sun
Matt Lacquer

HF Gold
Matt Lacquer*

GN Walnut
Veneer

Blaty szklane FINION

GS Cedar
Matt Lacquer

Kolory podkreślają
osobowość

BAW SIĘ KOLORAMI
Dwa przenikające się korpusy dają możliwość
dowolnych kombinacji kolorów i materiałów.
Ważny element koncepcji w kolekcji Finion.

White Matt

Black Matt

Metaliczne kolory listwy dekoracyjnej wanny FINION

Gold

Champagne

Chrome

Wanna z kolekcji Finion dostępna jest w wersji
Colour on Demand w ponad 200 kolorach. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz na stronie 88.

*Dostępny tylko jako kolor wewnętrzny
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Kolekcja łazienkowa HOMMAGE
Armatura LA FLEUR
Płytki BIANCONERO

HOMMAGE

W hołdzie dla wielkiej epoki
38

Kolory mebli HOMMAGE

Grey-White
Marble/Walnut

Black Marble/
White Matt
Lacquer

Styl w każdym
szczególe

Inspirowana wczesnymi latami XX wieku, kolekcja łączy w sobie
ponadczasowe wzornictwo wielkiej epoki: stopniowane powierzchnie
i formy we wszystkich elementach ceramicznych. Blaty wykonane ze
szlachetnego marmuru karraryjskiego, precyzyjnie wykończone
uchwyty do szafek, ciemny odcień bejcowanego drewna orzechowego – wysoka jakość kolekcji Hommage zachwyca i zachowuje
wszelkie najwyższe standardy. Luksusowe akcenty stanowią również
blaty z czarnego marmuru w połączeniu z meblami w kolorze White
Matt Lacquer i szlifowanymi umywalkami. Eleganckie nogi wanny
wykonanej z Quarylu® dopełniają kolekcję.
villeroyboch.com/hommage

K lasyczna elegancja
z charakterem
HOMMAGE 39

Kolekcja łazienkowa LA BELLE
Armatura DOMICIL
Płytki ASTORIA + CHÉRIE

LA BELLE

Zmysłowa harmonia

40

UWODZI
Elegancka kompozycja prostych linii,
delikatnych łuków i opływowych,
miękkich kształtów wnętrza przyciąga
spojrzenia. Niezwykle stylowo prezentują
się również umywalki dwukolorowe
BiColour-Look w kolorze Coal Black.

Jeska Hearne
STYLISTKA I FOTOGRAFKA

Elegancja
i zmysłowość

„Szlachetne materiały jak
aksamit i jedwab ubrane w złoto
lub srebro oraz najwyższej
jakości dodatki sprawią, że
łazienka Cię uwiedzie.”

Elegancja to coś więcej niż piękno. Jest ponadczasową zmysłowością.
Elegancko pociągnięte linie i zmysłowe szczegóły widoczne są
w ceramice kolekcji La Belle. Lekkie meble w kolorze White Brilliant
Glaze uwodzą swoim pięknem, najwyższym standardem wykonania
oraz bogatym wyposażeniem wnętrza. Całości dopełni wygodna
wanna wykonana z Quarylu® – szczególnie ta wolnostojąca stanie się
ekstrawaganckim akcentem. Wanny są dostępne również w kolorach
BiColour z indywidualnym kolorem obudowy.
villeroyboch.com/labelle
LA BELLE 41

Kolekcja łazienkowa LEGATO
Armatura JUST
Płytki ASTORIA

LEGATO

Wygoda i funkcjonalność bez ograniczeń
42

Oliver Schweizer
PROJEKTANT

„Dzięki źródłom światła,
które dostosowują się
odpowiednio do pory dnia,
można doskonale doświetlić
pomieszczenie i stworzyć
relaksacyjny nastrój.”

STYLOWE KRAWĘDZIE
Wyraziście ścięte boki stanowią
ciekawy optyczny kontrast dla mebli.

Wyrazista i ponadczasowa – kompletna kolekcja łazienkowa Legato
w pięknej odsłonie potrafi sprostać najbardziej wyszukanym gustom.

Dzięki opcjonalnemu oświetleniu
ledowemu umywalka zdaje się
płynąć ponad meblem.

Ceramika o prostych kształtach perfekcyjnie uzupełnia wyrazistość
formy mebli tworząc szlachetną jedność. Efekt delikatnego unoszenia
się umywalki w dzień i w nocy uzyskamy za sprawą opcjonalnego
oświetlenia ledowego nadającego szczególnego charakteru. Pojemne
szafki bez uchwytów – obecnie dostępne również w modnym kolorze
Black Matt Lacquer zapewniają różne możliwości aranżacji.
villeroyboch.com/legato
LEGATO 43

Powierzchnie mebli LEGATO

DH Glossy White

MS White Matt

E8 White Wood

PN Elm Impresso

FQ Oak Graphite

N9 Terra Matt

E3 Stone Grey

E1 Santana Oak

FP Glossy Grey

PD Black Matt
Lacquer

Funkcjonalna,
głęboka misa

Z

WYBIERZ SWÓJ STYL
Znajdź odpowiedni odcień do swojej
łazienki – szlachetna powierzchnia
drewniana lub elegancja w jednym
kolorze, jasnym lub ciemnym.
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Kolekcja łazienkowa LEGATO Umywalki SUBWAY 2.0 Armatura SUBWAY Płytki BERNINA
LEGATO 45

SZAFKI PODUMYWALKOWE LEGATO

Uwolnij przestrzeń dla swojej umywalki
MEMENTO

MY NATURE
LOOP & FRIENDS

SUBWAY 2.0
AVEO NEW GENERATION

VENTICELLO

ARTIS

(Szerokość x 38 cm x 50 cm)
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45 60 80 100 120 140 160 cm

(Szerokość x 55 cm x 50 cm)

45 60 80 100 120 140 160 cm

Kolekcja łazienkowa LEGATO Umywalki MEMENTO Wanna SQUARO EDGE 12 Armatura JUST Płytki BIANCONERO
LEGATO 47

Kolekcja łazienkowa MEMENTO
Armatura CULT

MEMENTO

Minimalizm formy i bogactwo wyboru
48

PONADCZASOWA ELEGANCJA
Minimalistyczne meble nawiązują
do formy ceramiki i tworzą łazienkę
o ponadczasowej elegancji.

Patrick Frey
PROJEKTANT

„Kontrast jasnej ceramiki
i ciemnych mebli, podłogi
oraz ścian nadaje charakteru
całemu pomieszczeniu.
Kontrastujące materiały
tworzą niepowtarzalną
i żywą atmosferę.”

Uwolniona od wszystkiego, co zbędne, kolekcja
Memento jest konsekwentnie minimalistyczna.
Minimalistyczne wzornictwo kolekcji klasy premium
to maksymalna doza estetyki. Powierzchnia mebli
Bright Oak o wyjątkowo głębokiej strukturze tworzy
idealny kontrast z kolorystyką pozostałych elementów wystroju wnętrza.
villeroyboch.com/memento
MEMENTO 49

Umywalki MEMENTO 2.0
Armatura JUST
Płytki ASPEN

MEMENTO 2.0

Przestrzeń do wyrażenia siebie

50

Ciesz się niezwykłą lekkością Memento 2.0 o minimalistycznym,
wyróżniającym się designie. Te ekskluzywne umywalki wykonane
z TitanCeram, o precyzyjnych konturach i cienkich krawędziach,
spełnią marzenia każdego ascety – dzięki nim zaaranżuje on wnętrze
idealne dla minimalisty. Stylowa strefa umywalkowa Memento 2.0
zapewnia swobodę osobistej ekspresji.

Z
Subtelna lekkość
MEMENTO 2.0 51

Kolekcja łazienkowa MY NATURE
Program meblowy LEGATO
Armatura L’AURA
Płytki X-PLANE

MY NATURE

Idea czystej formy
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Naturalny,
energiczny

Gesa Hansen
PROJEKTANTKA

„My Nature pod względem
formy oczekuje jasnych
ścian, podłóg i akcesoriów,
bo to dzięki nim ceramika
i meble nabiorą wiatru w żagle.”

Kolekcja My Nature to współczesna interpretacja tęsknoty za pięknem natury. Delikatnie zaokrąglone kształty ceramiki charakteryzują
się minimalistycznym wzornictwem i są obietnicą relaksu. Wanna
o kolebkowym kształcie z drewnianą podstawą oraz dopełniona
w swojej formie umywalka prezentują się zmysłowo, lekko i dynamicznie. Umywalka najlepiej prezentuje się na szafce umywalkowej
Legato (strona 46). Harmonijne wzornictwo kolekcji zostało wyróżnione w roku 2011 nagrodą Red Dot Design Award.
villeroyboch.com/mynature
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Kolekcja łazienkowa O.NOVO
Armatura SUBWAY
Płytki LODGE + MOONLIGHT
KONSOLA projekt architekta

O.NOVO

Zaskakująco inna

54

Umywalka
narożna

O.novo nie stawia niemal żadnych granic kreatywności. Przyjemnie
minimalistyczne wzornictwo od estetycznych umywalek do klasycznych brodzików i wanien oraz oszczędzających wodę misek WC
można ze sobą łączyć zupełnie dowolnie według własnego stylu
i upodobania. A wszystko to w zaskakująco korzystnej cenie.
villeroyboch.com/o.novo
O.NOVO 55

Kolekcja łazienkowa SUBWAY 2.0
Armatura JUST
Płytki URBANTONES + BOISÉE

SUBWAY 2.0

Zachwyca różnorodnością
56

Oliver Schweizer
PROJEKTANT

„Umywalki wyróżniają
się miękkimi kształtami
i harmonijnymi proporcjami.
Doskonale wygodny design
dla rodzinnej atmosfery
w łazience.”

Design dla wygody
w wersji prostokątnej
lub zaokrąglonej
Single łączą się w pary, pary stają się rodzicami – życie nigdy nie stoi w miejscu. Dobrze, że są różne możliwości radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych. Kolekcja Subway 2.0 umożliwia wiele indywidualnych aranżacji i daje pole do popisu dla wyobraźni. Bogactwo zaokrąglonych i prostokątnych kształtów
umywalek wpisze się w każdą przestrzeń. Są tu również idealne rozwiązania do niewielkich łazienek.
Szczególnie praktyczne: meble oferujące dużo przestrzeni na konieczne akcesoria oraz bezrantowa miska
WC zapewniająca wysoki poziom higieny.
villeroyboch.com/subway2.0
SUBWAY 2.0 57

SUBWAY 2.0 Z PROSTYMI KONTURAMI

JASNA LINIA
Subway 2.0 obiecuje swoim językiem
prostoliniowych form nowoczesne
wzornictwo zapewniające dobre
samopoczucie.

58

Różnorodność
aranżacji

prostokątna

zaokrąglona

SUBWAY 2.0 Z OKRĄGŁYMI KONTURAMI

K t órą
formę
wybierzesz?
COŚ OKRĄGŁEGO
Miękkie, opływowe kształty kolekcji
Subway 2.0 nadadzą łazience lekkości
i zatroszczą się o harmonijny wygląd.

SUBWAY 2.0 59

Powierzchnie mebli SUBWAY 2.0

DH Glossy White

MS White Matt

N9 Terra Matt

E3 Stone Grey

FQ Oak Graphite

E8 White Wood

PN Elm Impresso

FP Glossy Grey

E1 Santana Oak

PD Black
Matt Lacquer

Kolory blatów SUBWAY 2.0

BEZKOMPROMISOWO PRAKTYCZNE
Kolekcja Subway 2.0 nie uznaje kompromisów
w zakresie funkcjonalności – oferuje dużo
R Silver Grey

S White

Uchwyty w zagłębieniach dostępne są w
kolorach Matt Silver i Glossy Chrome.

60

przestrzeni do przechowywania oraz głębokie
umywalki nawet w mniejszych rozmiarach.
Uchwyty w zagłębieniach stanowią piękny
w swojej formie akcent.

Łazienka staje się
odzwierciedleniem
osobowości

Kolekcja łazienkowa SUBWAY 2.0
Armatura JUST
Armatura PURE LINE + NATURE SIDE
SUBWAY 2.0 61

Kolekcja łazienkowa VENTICELLO
Armatura JUST
Płytki OREGON

VENTICELLO

Dobrze przemyślany design
62

RÓŻNORODNOŚĆ
Wąskie ścianki i delikatne krawędzie to cecha
charakterystyczna eleganckich umywalek.
Dzięki różnorodności form i rozmiarów
ceramika pozostawia ogromne pole dla
indywidualnych aranżacji.

Venticello to nowoczesna kolekcja łazienkowa przeznaczona dla świadomych trendów estetów. Forma i funkcja jednoczą się tu w najlepszy
sposób: Na pierwszy rzut oka wąska i prosta, przy bliższym poznaniu
ukazuje niezwykłą ilość miejsca dzięki wielu dobrze przemyślanym
szczegółom. Poczuj niezwykłą przestrzeń i daj się uwieść.
villeroyboch.com/venticello
VENTICELLO 63

Oliver Schweizer

Deski sedesowe
o zróżnicowanym
wzornictwie

PROJEKTANT

„Delikatne linie poziome
nadają całej kolekcji poczucie
lekkości. Duża ilość miejsca na
akcesoria oraz przestrzeni do
przechowywania sprawiają,
że jest również niezwykle
funkcjonalna.”

OSZCZĘDNOŚĆ FORMY
Proste linie ceramiki zostały
podkreślone delikatnymi
uchwytami meblowymi.

Z
Dyskretne
uchwyty
64

BOGATE WYPOSAŻENIE
Nowe półki segmentowe dają dodatkową
przestrzeń na przechowywanie.

Kolekcja łazienkowa VENTICELLO
Armatura JUST
Płytki X-PLANE

Proste formy sprawiają,
że w pomieszczeniu
panuje spokój i harmonia
VENTICELLO 65

Kolekcja łazienkowa VENTICELLO
Płytki LUCERNA + BIANCONERO

Ciemne kolory są odczuwane
jako bardzo ciepłe i szlachetne
66

Powierzchnie mebli VENTICELLO

DH Glossy
White

MS White Matt

E8 White Wood

PN Elm
Impresso

N9 Terra Matt

E3 Stone Grey

FP Glossy Grey

E1 Santana Oak

FQ Oak
Graphite

PD Black Matt
Lacquer

RE Glass,
Glossy White

RA Glass,
Glossy Grey

RT Glass, Terra

RF Glass, Black

Wprowadź akcenty

MEBLE WEDŁUG ŻYCZENIA
Różnorodność powierzchni mebli oraz
uchwytów umożliwia aranżację odpowiadającą
osobistemu stylowi. Ekskluzywne powierzchnie
szklane Venticello nadają meblom szczególnego
szyku. Szafki podumywalkowe dostępne są na

Uchwyty meblowe VENTICELLO

życzenie z jedną lub dwiema szufladami – a od
120 cm szerokości z podwójną liczbą szuflad.

1 Chrome

2 White

4 Blue

5 Copper

3 Grey

VENTICELLO 67

Kolekcja łazienkowa VIVIA
Armatura JUST
Płytki BIANCONERO

VIVIA

Pozwalam sobie na komfort
68

Wyjątkowo
głęboka umywalka
Jeska Hearne
STYLISTKA I FOTOGRAFKA

„Mając wygodną łazienkę
zwiększasz swoją przestrzeń
życiową i możesz zapomnieć
o codzienności.”

DOSKONAŁE DOPASOWANIE
Praktyczny taboret na kółkach ze
zintegrowanym schowkiem można po
prostu wsunąć pod konsolę.

Chcesz, aby Twoja druga łazienka miała nie tylko ponadczasowy
design, lecz przede wszystkim była komfortowo urządzona? Daj się
oczarować odświeżającej i nowoczesnej kolekcji do łazienek Vivia,
która w najdrobniejszych szczegółach dba o Twój komfort. Ciesz się
z konsoli meblowej z dużą powierzchnią do odkładania i szczególnie
głęboką umywalką oraz taboretem na kółkach ze zintegrowanym
schowkiem będącym jednocześnie wygodnym siedziskiem. Pozwól
sobie na łazienkę w klasie komfort. Odkryj Vivia.
villeroyboch.com/vivia
VIVIA 69

KOMFORTOWE SZCZEGÓŁY
Od komfortowej konsoli z rozkładanym
lustrem i wyjmowanymi pojemnikami na
akcesoria przez praktyczny kontener na
kółkach, kolekcja oferuje wiele komfortowych możliwości utrzymania porządku.

Odkryj panel
prysznicowy Vivia
na stronie 119.
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Powierzchnie mebli VIVIA

Twój kolor,
Twój styl

DH Glossy White

MS White Matt

FP Glossy Grey

E1 Santana Oak

N9 Terra Matt

E8 White Wood

PN Elm Impresso

FQ Oak Graphite

PD Black
Matt Lacquer

E3 Stone Grey

VIVIA 71

Umywalka ARTIS Armatura LA FLEUR Płytki MONOCHROME MAGIC + CENTURY UNLIMITED

ARTIS

Delikatność formy w całej okazałości
72

FILIGRANOWA LEKKOŚĆ
Nasz nowy materiał TitanCeram po raz
pierwszy umożliwił uzyskanie produktów
o wyjątkowej formie i ekstremalnie cienkich
ściankach. W ten sposób w kolekcji Artis
osiągnęliśmy grubość 8 mm, dzięki czemu
umywalki wyglądają na wyjątkowo
filigranowe.

Poszukiwanie doskonałego designu rozpoczyna się od formy. Gdy ta
zostanie osiągnięta, kolejnym krokiem jest barwa. Nasza nowa edycja
umywalek premium z kolekcji Artis idealnie wpisuje się we współczesne
trendy i pomaga wyrazić Twój indywidualny styl. Do wyboru są
3 odcienie bieli i 15 harmonijnych barw opracowanych przez projektantkę wnętrz Gesę Hansen. Połącz ulubiony kolor z czterema purystycznymi kształtami: okrągłym, owalnym, kwadratowym lub prostokątnym
i wprowadź nowoczesny design do Twojej łazienki.

Pastelowe
odcienie
wprowadzają
do łazienki
harmonię

villeroyboch.com/artis
ARTIS 73

Gesa Hansen
PROJEKTANTKA

Precyzyjne

Z

„Kolor żółty ożywia, natomiast
niebieski i zielony dają poczucie
odprężenia. Róż jest aktualnie
w modzie i działa na nas bardzo
miękko i przytulnie.”

CIENKIE KRAWĘDZIE
Cienkie ścianki sprawiają, że łazienka
staje się ponadczasowo nowoczesna.
Umywalka stojąca na blacie szczególnie
pięknie wygląda na szafkach
podumywalkowych z kolekcji Legato
oraz na ascetycznych konsolach.

Z
Z

Filigranowe

Wyglądają niezwykle lekko
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ASCETYCZNY DESIGN
Filigranowe i proste formy tej edycji
podkreślają charakter klasy premium.
Stanowią szczególny akcent w łazience.

Umywalka
RUND FormARTIS
ArmaturaFarbe
JUST
LEMON
Płytki PRO ARCHITECTURA

Nowa lekkość
w łazience

ARTIS 75

Z

Aksamitny
połysk na zewnątrz

Z

Kolory ARTIS

W4 Sencha

W5 Cedar

T0 Powder

T1 Ballet

T2 Rose

T3 Macaroon

T4 Lemon

T5 Mustard

W0 Fog

W1 Frost

W2 Ocean

01 White Alpin
R1 White Alpin
CeramicPlus

R2 Star White
CeramicPlus

RW Stone White
CeramicPlus

T6 Full Moon

T7 French Linen

T8 Coal Black

MOCNE BARWY
Harmonijnymi barwami kolekcja Artis
stawia przyjemne akcenty o bardzo
osobistym charakterze.

18 kolorów, 4 formy,
72 możliwości
76

W3 Mint

Kolory napełniają
łazienkę życiem

Umywalka ARTIS
Armatura CULT
Płytki CENTURY UNLIMITED
KONSOLA projekt architekta
ARTIS 77

LOOP&FRIENDS

Imponujące, wyraziste formy
78

Okrągłe
Owalne

Prostokątne
Łazienki są różne podobnie jak ludzie, którzy z nich korzystają.
Jednak każdy z nas ma określone preferencje co do idealnej umywalki.
Bez względu na to, czy masz w łazience dużo, czy mało miejsca, czy
wolisz owalne czy prostokątne formy – Loop&Friends to niczym
nieograniczone możliwości wyboru. Idealnym uzupełnieniem są

Kwadratowe

wanny Loop&Friends. Zobacz strona 96.
villeroyboch.com/loopandfriends
LOOP & FRIENDS 79
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ŁAZIENKI
DLA GOŚCI

Małe wnętrza
o wielkim
znaczeniu

Subway 2.0

Venticello

Artis / Legato

Memento

Avento

Finion

Artis / Legato

Legato

Loop & Friends / Legato

Łazienki dla gości to nieodłączny element współczesnego budownictwa – w blisko połowie prywatnych gospodarstw domowych znajduje się dodatkowa toaleta dla gości. Dzięki Villeroy&Boch także te
najmniejsze powierzchnie mogą być optymalnie zaaranżowane.
Jakość, komfort i przytulna atmosfera nie są przecież uwarunkowane
wielkością wnętrza! W naszym asortymencie znajdziesz różnorodne
modele ceramiki, pasujące armatury oraz meble łazienkowe najlepszej jakości. Wybierz te, które będą najbardziej odpowiednie do
Twojej łazienki!

villeroyboch.com/guestbathroom
ŁAZIENKI DLA GOŚCI 81

SUBWAY 2.0
82

Łazienki dla gości

Wspaniałe:
Małe umywalki
w pięciu
rozmiarach

DOSKONALE URZĄDZONE
Eleganckie meble oferują praktyczną
powierzchnię do przechowywania
akcesoriów i sprawiają, że łazienka dla
gości wygląda czysto i efektownie.

Łazienki dla gości Subway 2.0 to optymalne rozwiązanie nawet
w przypadku tych najmniejszych wnętrz. Kompaktowe wymiary
ceramiki i mebli oraz funkcjonalne akcesoria, takie jak relingi na
ręczniki, tworzą komfortowe warunki w każdej łazience. Meble
łazienkowe z przemyślanym systemem przechowywania pozwolą na
odpowiednie zagospodarowanie dostępnej przestrzeni. Twoi goście
będą zachwyceni!
villeroyboch.com/guestbathroom
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VENTICELLO

Łazienki dla gości
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Jak pięknie wygląda
dobrze zagospodarowana
przestrzeń
Venticello wprowadza lekką linię do łazienki dla gości. Stylowe
wzornictwo i filigranowe krawędzie nadają łazience nowoczesnego
i miłego charakteru. Przemyślane funkcje i sprytne rozwiązania przechowywania akcesoriów nawet w mniejszych pomieszczeniach
wygospodarują dużo miejsca na relaks. Szafka pod małą umywalkę
dostępna jest w dwóch wysokościach. Dodatkowo możesz wybrać
spośród najróżniejszych kolorów mebli i uchwytów. Twoja łazienka
zachwyci nie tylko gości!
villeroyboch.com/guestbathroom
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neue Alternative

KĄPIEL

Życie w równowadze
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AVEO

AVEO NEW GENERATION

STYLOWE ODPRĘŻENIE
Bogata albo ascetyczna, naturalna albo

Twoja osobista
oaza relaksu

elegancka – zawsze doskonała i dająca relaks.

THEANO

SQUARO EDGE 12

Błoga kąpiel w przyjemnie ciepłej wodzie to dla wielu osób kwintesencja relaksu. Czy jest coś piękniejszego niż zapomnieć wieczorem
o stresie całego dnia w cudownej kąpieli? Taka jest kąpiel w wannach
Villeroy&Boch. Z akrylu lub z wysokiej jakości Quarylu® – rozpieść
swoje zmysły eleganckim wzornictwem i komfortowym wyposażeniem, przekształć swoją łazienkę w prawdziwą oazę wellness.
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COLOUR ON DEMAND

Delikatne formy. Intensywne kolory.
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Doskonały design
uchwycony w kolorze
Wprowadź swieże kolory do swojej łazienki dzięki wolnostojącym
wannom Villeroy&Boch. Wybierz jedną sposród ponad 200 barw
obudowy opracowanych między innymi przez projektantkę Gesę
Hansen i ciesz się w pełni nowymi możliwościami pokazania swojego
stylu w łazience. Odkryj swój osobisty, ulubiony design z kolekcji
Antheus, Aveo New Generation, Finion, La Belle, La Belle Excellence,
Loop&Friends, Oberon 2.0, Squaro Edge 12, Squaro Excellence
i Theano.

SZLACHETNY KONTRAST
Niezwykła kolorystyka
BiColour nadaje wannom
fascynujący wygląd.

villeroyboch.com/colour
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VISOUND

System nagłośnieniowy do Twojej wanny
90

Muzyka i kąpiel w ciepłej wodzie – odprężenie, inspiracja, chwila dla
siebie. ViSound, inteligentny system dźwiękowy Villeroy&Boch,
łączy oba przeżycia. Posłuchaj w wannie swojej ulubionej muzyki ze
smartfona, tabletu czy innego urządzenia podłączanego przez
Bluetooth®. Wanna staje się głośnikiem połączonym przez Bluetooth®
i zapewnia doskonałe przeżycia dźwiękowe. Ciesz się nowym
wymiarem dźwięku w kąpieli dzięki ViSound.
villeroyboch.com/visound
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OBERON 2.0

Ewolucja perfekcyjnego designu
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PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI
Dzięki głębokości 47 cm wanny zapewniają
dużą przestrzeń do relaksu. Opcjonalny
system hydromasażu Villeroy & Boch dopełni
komfort kąpieli.

Z najwyższej
jakości Quarylu
Prostota, elegancja, niezależność. Oberon 2.0 z nieopisaną lekkością
przenosi charakterystyczną formę designu kolekcji Oberon na nowy
poziom. Cienki, 10-milimetrowy rant, jeszcze bardziej precyzyjne
kąty i zintegrowany z powierzchnią wanny przelew sprawiają, że
nowa kolekcja wanien z Quarylu® zyskuje świeżą wyrazistość. Wanny
Oberon 2.0 są dostępne także w wersji BiColour i w tym wydaniu z
całą pewnością ściągną na siebie wszystkie spojrzenia.
villeroyboch.com/oberon2.0
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SQUARO EDGE 12

Doskonała i niepowtarzalna
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Niepowtarzalny
styl
BARWNY AKCENT
Squaro Edge 12 dostępna jest w wersji

W Squaro Edge 12 komfort kąpieli łączy się z najwyższymi wymo-

Colour on Demand w ponad 200 kolorach.

gami doskonałej estetyki. Wanna wykonana z Quarylu® zachwyca

Zobacz strona 88.

pewnie prowadzonymi liniami i stylowym wzornictwem. Zaledwie
12 milimetrowy rant stanowi – również pod względem formy – cechę
wyróżniającą kolekcję. Wolnostojąca lub do zabudowy: z niezrównaną lekkością wanna zaprasza do relaksu i odprężenia.
villeroyboch.com/squaroedge12
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LOOP&FRIENDS

Dwie formy, nieograniczone możliwości
96

WIĘCEJ MIEJSCA
Trapezowe wanny dają
szczególną oszczędność miejsca.
Dzięki swoim wymiarom
wewnętrznym kąpiel we dwoje
to sama przyjemność.
OGROMNA RÓŻNORODNOŚĆ
Odkryj różne rozmiary, formy i warianty
OWALNA

OWALNA

PROSTOKĄTNA

produktów z kolekcji Loop & Friends
i znajdź wannę pasującą do Twojej łazienki.

PROSTOKĄTNA

Loop&Friends to zadziwiająco indywidualna koncepcja. 22 różne
wanny, o owalnej lub prostokątnej formie wewnętrznej, doskonale
wpiszą się w każdą łazienkę. Wybierz model wolnostojący, wariant do
zabudowy lub rozwiązania oszczędzające miejsce. Dopasuj swoją
wannę kolorystycznie do swoich życzeń – wybierz wersję Colour on
Demand! Naprawdę sprytne: Dzięki odpływowi na środku wanny
kąpiel we dwoje staje się niezwykle komfortowa, a dzięki 44 cm
wysokości wewnętrznej wanny oszczędnie zużywają wodę.

Więcej miejsca
na Twoje marzenia

villeroyboch.com/loopandfriends
KĄPIEL 97

SYSTEMY HYDROMASAŻU

Poczuj siłę wody
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Po prostu się wyłącz
i odpocznij
Woda źródłem dobrego samopoczucia
Regularna kąpiel kojąco wpływa na nasze zdrowie, pomaga
rozluźnić napięte mięśnie, odciąża stawy, ścięgna i kręgosłup. W szczególności po intensywnym wysiłku fi zycznym
lub w przypadku problemów ze stawami szybko łagodzi
ból, przynosi ulgę i odprężenie.

Relaksujący ciepły masaż wodny dobry dla ducha i ciała
Masaż i ciepła woda pomagają rozluźnić napięte mięśnie
i koją układ nerwowy. Poprawiają ukrwienie, wzmacniają
układ odpornościowy i korzystnie oddziałują na przemianę
materii. Ale nie tylko! Masaż wodny poprawia także
strukturę skóry i sprawia, że jest ona bardziej jędrna
i elastyczna.

Idealna przerwa od codzienności
Jeśli chcesz się oderwać od codziennych obowiązków
i pozostawić za sobą stres i zmartwienia, to kąpiel w wannie
z hydromasażem będzie doskonałym pomysłem. Kojące
działanie ciepłej wody uspokaja zmysły i zapewnia zdrowy,
Znajdź spokój i ukojenie zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Zamień
swoją wannę w prywatną oazę wellness. Innowacyjne systemy hydromasażu Villeroy&Boch korzystnie wpływają na zdrowie – taka rege-

relaksujący sen. Korzystaj z dobroczynnego działania
hydromasażu w swoim domowym zaciszu – w wannach
z hydromasażem Villeroy&Boch.

neracja pozwoli Ci odzyskać siłę i witalność. Zamknij oczy i zanurz
się w świecie wellness Villeroy&Boch.
villeroyboch.com/whirlpools2.0
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AIRPOOL ENTRY
Relaksująca kąpiel

AirPool Entry jest optymalnym systemem dla każdego, kto marząc o lepszym
wypoczynku w łazience, rozpoczyna swoją przygodę z hydromasażem. 10 równomiernie rozmieszczonych dysz w dnie wanny zapewnia stymulujący masaż
powietrzny i skutecznie rozluźnia napięte mięśnie.

HYDROPOOL ENTRY
Odprężający masaż pleców

System hydromasażu HydroPool Entry to wyraz troski o własne plecy i to przy
niezwykle dobrym stosunku jakości do ceny. Optymalne rozmieszczenie 8 dysz
zapewnia równomierne natężenie masażu – masowany jest dolny i górny obszar
pleców, a także barki. Masaż zapewnia całkowity relaks.

SQUARO EDGE 12
Wanna wykonana z Quarylu®
z systemem AirPool Entry

COMBIPOOL ENTRY
Chwile relaksu we własnej oazie wellness

Efektywny masaż i przyjemne oświetlenie:

CombiPool to perfekcyjne połączenie systemów AirPool i HydroPool, zapewnia-

Do standardowego wyposażenia wszystkich naszych systemów

jące kompleksowy masaż. CombiPool Entry rozpieści Cię pobudzającym, sub-

hydromasażu z serii Entry należy masaż interwałowy i podwodne

telnym masażem powietrznym za pomocą dysz w dnie wanny oraz intensywnym,

oświetlenie LED. Pulsujący masaż gwarantuje jeszcze większą

powietrzno-wodnym masażem pleców. Optymalny kształt dysz pozwala zachować

przyjemność kąpieli, natomiast energooszczędne oświetlenie LED

komfort, a dodatkowo sprawia, że wanna prezentuje się także dobrze wizualnie.

wprowadza przyjemną, relaksującą atmosferę.
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Oświetlenie podwodne
2 białe diody LED

Spokój, cisza i nastrojowe oświetlenie:
Wszystkie rodzaje systemów hydromasażu Comfort oraz system
CombiPool Active spełniają wymogi w zakresie ochrony przed

AIRPOOL COMFORT

hałasem, zgodnie z normą DIN 4109 zostały przetestowane w
Instytucie Fraunhofera i dzięki technologii Whisper należą do naj-

Musujący jak szampan, cichy jak szept

cichszych systemów dostępnych na rynku. Są idealne wtedy, kiedy

Pęcherzyki powietrza w systemie AirPool Comfort rozpieszczają skórę jak

chcesz oderwać się od codzienności i poszukujesz odprężenia po

łagodny peeling. Dziesięć cichych dysz Whisper zapewnia wyciszenie i odprę-

ciężkim i stresującym dniu w pracy. Kolorowe, dowolnie regulowane

żenie, a ich optymalny kształt pozwala zachować komfort w pozycji leżącej i

oświetlenie LED dodatkowo pozytywnie oddziałuje na duszę i ciało.

siedzącej. W wannach wykonanych z Quarylu® dysze są zintegrowane na równi z
powierzchnią wanny, dbając także o jej perfekcyjny wygląd.

HYDROPOOL COMFORT
Pełne odprężenie

Dobroczynny masaż wodny i masaż pleców sprawia, że wanna z systemem
HydroPool Comfort jest idealnym miejscem relaksu. Osiemnaście dysz stymuluje
przy tym całe ciało – od barków aż po stopy. Dysze boczne można regulować i
zamykać manualnie, możliwy jest także ich obrót o prawie 360 stopni – zapewnia
to indywidualny masaż, zgodnie z preferencjami użytkownika.

COMBIPOOL COMFORT
Ciche jak szept całkowite odprężenie

Ciesz się stymulującym, delikatnie szemrzącym masażem całego ciała CombiPool
Comfort. Odpręż swoje ciało i duszę w nastrojowym, barwnym świetle, które
lubisz najbardziej. 10 dysz w dnie wanny, 8 wodnych dysz bocznych, 8 dysz do
LOOP & FRIENDS
Wanna akrylowa z systemem
HydroPool Comfort

masażu pleców i 2 dysze do masażu stóp zapewniają intensywny masaż, który
rozluźnia napięte mięśnie, koi nerwy i pobudza krążenie. Dodatkowo efekt
peelingu na długo poprawia strukturę skóry.
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16 dysz bocznych
Pop-up

COMBIPOOL INVISIBLE
Niewidoczny program odprężający
CombiPool Invisible to hydromasaż i arcydzieło wzornicze w jednym.
Praktycznie niewidoczne dysze są idealnie wkomponowane w
powierzchnię wanny, dzięki czemu wanna odznacza się wyjątkową
estetyką. Szczególny komfort zapewnia także pilot zdalnego sterowania Smart Control, za pomocą którego wygodnie można wybierać
rodzaj masażu.

Efektywny masaż:
Intensywny masaż interwałowy to przyjemne, pulsujące bodźce na
całym ciele. Idealny w przypadku regularnych treningów sportowych –
odpręża, pozwala rozluźnić mięśnie i łagodzi zakwasy.

Dyskretna przyjemność:
W wannach wykonanych z akrylu i Quarylu® w standardzie dostarczane są niewidoczne dysze InvisibleJets. Dodatkowo w przypadku
wanien z Quarylu® dysze są zintegrowane na równi z powierzchnią
wanny.
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SQUARO
Wanna wykonana z Quarylu®
z systemem CombiPool Invisible

Dysze Active

COMBIPOOL ACTIVE
Intensywny masaż
Cichy system CombiPool Active wprowadza do łazienki luksus i
komfort. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku i już można się
cieszyć dobroczynnym działaniem jednego z programów hydromasażu – od delikatnego masażu odprężającego po intensywny masaż
niwelujący wszelkie napięcia. Łącznie 40 dysz pozwala nam się
poczuć jak w salonie masażu. Innowacyjne dysze Active można indywidualnie regulować, dzięki czemu możliwy jest intensywny, ukierunkowany na wybraną powierzchnię ciała masaż.

Komfortowe programy:
SQUARO EDGE 12
Wanna wykonana z Quarylu®
z systemem CombiPool Active

Sześć komfortowych programów opracowano wspólnie ze specjalistą
medycyny sportowej prof. dr. Allmannem. Zapewniają one całkowite
odprężenie i długotrwałą poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.
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SYSTEMY HYDROMASAŻU
Każdy z systemów hydromasażu można otrzymać z dodatkowym wyposażeniem

AIRPOOL

Komfort, jakiego
potrzebujesz
AirPool Entry

AirPool Comfort

HydroPool Entry

HydroPool Comfort

CombiPool Entry

CombiPool Comfort

CombiPool Invisible

CombiPool Active

System powietrzny do regenerującego masażu. W wersji AirPool powietrze
jest wpompowywane do wanny przez specjalne dysze, a następnie uwalniane
w formie drobnych bąbelków. Dysze powietrzne umieszczone są w dnie
wanny i zapewniają masaż stymulujący. Po zakończeniu działania, przewody
dysz są automatycznie osuszane.
Dysze powietrzne w dnie wanny

HYDROPOOL
Masaż wodny skierowany na konkretne partie ciała. W tej wersji woda jest
wpompowywana w postaci strumieni przez dysze zamieszczone na burtach
wanny. Poszczególne partie ciała są poddawane masażowi, który oddziałuje
korzystnie nie tylko na mięśnie, ale także na metabolizm. Pozostała woda jest
automatycznie odpompowywana.
Boczne dysze wodne

COMBIPOOL
To perfekcyjne połączenie AirPool i HydroPool w jeden system: dysze
powietrzne w dnie wanny oraz dysze wodne, w zależności od wybranej
wersji: do masażu pleców i/lub do masażu stóp, na burtach wanny. Obydwa
rodzaje masażu mogą być stosowane równocześnie albo oddzielnie zgodnie z
życzeniem! CombiPool to kompleksowy masaż ciała, który niweluje napięcia
Dysze powietrzne
w dnie i dysze boczne
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mięśni i poprawia krążenie. Jest stosowany także w hydroterapii. Po zakończeniu działania, przewody dysz są automatycznie osuszane.

WYPOSAŻENIE

Od delikatnego masażu AirPool Entry po luksusowy CombiPool Active

Zdecyduj, który model jest dla Ciebie najlepszy

AIRPOOLS

HYDROPOOLS

COMBIPOOLS
SPECIALPOOLS

AIRPOOL
ENTRY

AIRPOOL
COMFORT

HYDROPOOL
ENTRY

HYDROPOOL
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL
COMFORT

COMBIPOOL
INVISIBLE

COMBIPOOL
ACTIVE

10 mikrodysz w dnie wanny

10 dużych dysz Whisper
w dnie wanny

–

–

10 mikrodysz w dnie wanny

10 dużych dysz Whisper
w dnie wanny

12 dużych dysz do masażu

24 dysz Air Royale

–

–

8 mikrodysz do masażu pleców

2 mikrodysze do masażu stóp;
8 dysz bocznych Whisper;
8 mikrodysz do masażu pleców

8 mikrodysz do masażu pleców

2 mikrodysze do masażu stóp;
8 dysz bocznych Whisper;
8 mikrodysz do masażu pleców

16 dysz bocznych Pop-up

8 dysz bocznych Whisper Active;
6 dysz do masażu pleców;
2 dysze do masażu stóp

Zintegrowany panel obsługi
na brzegu wanny

Zintegrowany panel obsługi
na brzegu wanny

Zintegrowany panel obsługi
na brzegu wanny

Zintegrowany panel obsługi
na brzegu wanny

Zintegrowany panel obsługi
na brzegu wanny

Zintegrowany panel obsługi
na brzegu wanny

Smart Control

Smart Control

Masaż interwałowy

1

1

1

1

1

1

3

1

Programy

–

2

–

2

–

2

–

6

Efekt Whisper

–

•

–

•

–

•

–

•

2 białe diody LED

2 kolorowe diody LED

2 białe diody LED

2 kolorowe diody LED

2 białe diody LED

2 kolorowe diody LED

2 kolorowe diody LED

2 kolorowe diody LED

Standard
Dysze
powietrzne

Dysze wodne

Obsługa

Oświetlenie
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PRYSZNIC

Bogactwo wyboru
106

KOMFORT WYBORU
Spośród wielu różnych brodzików
w naszej ofercie, wybierz ten,
który najbardziej będzie Ci odpowiadał
kolorem, kształtem i formatem.

Tak wiele
możliwości wyboru
Odkryj absolutnie nowe przeżycie kąpieli pod prysznicem dzięki
wysokiej jakości brodzikom Villeroy&Boch. Daj się porwać nowoczesnemu wzornictwu w różnych rozmiarach, formach i barwach,
odkryj różnorodność możliwości urzeczywistnienia swojego stylu!
Ceramika, Quaryl® czy akryl – wszystkie brodziki montowane na
równi z posadzką, są antypoślizgowe i bardzo higieniczne. Odkryj
brodzik pasujący do Twojej łazienki.
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SUBWAY
INFINITY

Idealnie
dopasowany

KOLORY BRODZIKÓW

01 White Alpin

TP Taupe

W9 Ardoise

Decyzja o wyborze brodzika Subway Infinity Villeroy&Boch jest naprawdę prosta. Prosty
design bez krawędzi pasuje do nowoczesnych łazienek; znajdziesz też kolor pasujący do
Twojego stylu. Powierzchnia odporna na zarysowania sprawia, że brodzik zawsze doskonale
wygląda. Dopełnieniem dobrego wzornictwa jest pokrywa odpływu w dobranym kolorze.
Co więcej, Subway Infinity z 43 standardowymi rozmiarami i przycinanymi dokładnie na
pożądany rozmiar specjalnymi kształtami pasuje naprawdę do każdej łazienki.
villeroyboch.com/subwayinfinity
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VIPRINT

Mój prysznic. Mój styl.
W Twojej łazience pojawia się absolutna gwiazda. ViPrint oferuje
atrakcyjne dekory brodzików Subway Infinity – od nowej interpretacji klasyki, przez wzory inspirowane naturą oraz wzory na płytkach
ceramicznych, aż po graficzne struktury – stwarzając zupełnie nowe
możliwości wykończenia łazienki w indywidualnym stylu. Zachwyć
się efektem, który jak dotąd można było uzyskać wyłącznie w prysznicach wyłożonych płytkami, oraz praktyczną zaletą brodzika –
łatwością czyszczenia. Spraw, aby Twój prysznic był absolutnie
wyjątkowy i nadaj swojej łazience oryginalny wygląd.
villeroyboch.com/viprint
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C0 Townhouse

C6 Drift Wood

C1 Abbey Grey

C7 Highland Stone

C2 Abbey Blue

C8 Nordic Creek

C3 Palazzo

C9 Blue Lagoon

Inspired by HERITAGE

Inspired by NATURE

Prawdziwe piękno jest wieczne: te nowoczesne interpretacje historycz-

Zaproś naturę do łazienki: charakterystyczna struktura drewna, natu-

nych wzorów, na przykład słynnych płytek z Mettlach – Mettlacher

ralna faktura kamienia i mieniące się odcienie wody tworzą wrażenie

Platten, to hołd złożony kilkusetletniej tradycji sztuki ceramicznej firmy

prawdziwych, naturalnych materiałów. Fascynujący, autentyczny

Villeroy&Boch. Nadają one prysznicowi charakter cennego antyku i są

wygląd dekorów sprawi, że Twoja łazienka stanie się ożywczym

stylową ozdobą każdej łazienki.

źródłem relaksu. Nuta autentyczności w nowoczesnych i klasycznych
łazienkach.
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D0 Star Flower

A7 Bernina Beige-Effect
A8 Bernina Anthracite-Effect

D1 Sinus Black

A1 Lodge Beige-Effect
A6 Lodge Dark Brown-Effect

D2 Sinus White

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

D3 Eternity

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

Inspired by GEOMETRY

Inspired by TILES

Fascynujący układ linii, które magicznie przyciągają wzrok: te dekory

Wszystko świetnie się ze sobą komponuje: dekory te są wzorowane

wyczarowują z geometrycznych wzorów i graficznych struktur niemal

na najpopularniejszych płytkach podłogowych Villeroy&Boch. Linie

przestrzenną głębię na podłodze. Za każdym razem wydają się

i wzory w łazience wyłożonej płytkami znajdują harmonijną kontynu-

wyglądać inaczej, a podczas kąpieli pod prysznicem można kontem-

ację w strefie prysznica lub przybierają w nim inny kolor, tworząc

plować ten efekt. Są to wzory o ponadczasowej elegancji, nowoczesne

unikatowy i atrakcyjny akcent w łazience.

lub klasyczne, które pasują do każdego stylu łazienki.
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SQUARO INFINITY

Prysznic na dobre samopoczucie
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KOLORY BRODZIKÓW I POKRYW ODPŁYWU*

Minimalistycznie
nowoczesne

RW Stone White

2S Crème

3S Grey

1S Anthracite

4S Brown

* Kolory pokryw doskonale pasują do
kolorów brodzików.

Ten nagradzany brodzik to fascynujący przykład nowoczesnego wzornictwa widocznego w precyzyjnych krawędziach, ultracienkiej optyce
pozbawionej brzegów oraz pięciu atrakcyjnych matowych barwach.
Obrazu dopełnia odpływ, montowany na równi z powierzchnią brodzika, w kolorze identycznym z brodzikiem. Brodzik jest wykonany z
Quarylu®, który gwarantuje komfort i jest przyjemnie ciepły dla
skóry. Dzięki indywidualnie dobieranym rozmiarom specjalnym
brodzik Squaro Infinity co do milimetra wpasuje się w Twoją
łazienkę.
villeroyboch.com/squaroinfinity
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SQUARO SUPERFLAT

Perfekcyjna harmonia
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Stylowe wzornictwo we współczesnej łazience: Squaro Superflat
najbardziej płaski brodzik w ofercie Villeroy&Boch, może zostać

KOLORY BRODZIKÓW

perfekcyjnie wbudowany w podłogę. Dzięki niewielkiej wysokości
można go optymalnie wykorzystać przy remoncie łazienki. Kolorowe
modele brodzików, idealnie wpisujące się w najnowsze trendy oraz
dopasowane kolorystycznie do płytek ceramicznych Villeroy&Boch,
umożliwiają stworzenie jednorodnej aranżacji. Co niezwykłe: Dzięki

01 White Alpin

96 Star White

RW Stone White

4S Brown

3S Grey

1S Anthracite

2S Crème

dwóm odpływom Squaro Superflat oferuje dużą wydajność i tym
samym chroni przed nagromadzeniem wody. Idealny, gdy chcesz
używać dużej głowicy prysznicowej.
villeroyboch.com/squaro
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ARCHITECTURA METALRIM

Nowoczesny design, wyjątkowa wytrzymałość
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Brodziki Architectura MetalRim są ultrapłaskie, nie mają wystających krawędzi i zostały wykonane z wysokogatunkowego akrylu.
W tej nowej generacji brodzików po raz pierwszy została zastoso-

62 modele i trzy warianty zabudowy
KOLORY BRODZIKÓW*

wana opracowana przez Villeroy&Boch technologia MetalRim:
stalowe wzmocnienie wtopione w krawędź zapewnia wyjątkowo
dużą stabilność. Odkryj minimalistyczne wzornictwo oferujące aż
31 modeli z dwiema wysokościami krawędzi i ciesz się swobodą
aranżacji.
villeroyboch.com/architectura_metalrim

01 White Alpin

96 Star White

RW Stone White

2S Crème

4S Brown

3S Grey

1S Anthracite

* Wybrane modele są dostępne również w kolorach matowych.
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FUTURION FLAT
To, co najistotniejsze

Brodziki prysznicowe Futurion Flat dopasowują się do Twojej
łazienki. Są niezwykle płaskie, a ich elegancki design przekonuje
zarówno wtedy, kiedy są zamontowane na wykończonym podłożu,
jak i w przypadku montażu na równi z powierzchnią płytek. Wyjątkowy styl oraz funkcjonalność brodzików to przede wszystkim
zasługa Quarylu®, z którego są wykonane. Okrągły odpływ z chromowaną lub białą pokrywą stanowi stylowy akcent.
villeroyboch.com/futurionflat
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VIVIA
Pozwalam sobie
na komfort

Luksusowy prysznic Vivia przekonuje wieloma ukrytymi funkcjami.
Panel prysznicowy z wbudowaną, odporną na wodę szafką na ręczniki i kosmetyki kąpielowe dba o Twój komfort oraz dobry wygląd
łazienki. Różne funkcje prysznica, jak deszczownica czy kaskada to
niezwykłe przeżycia, dzięki którym możesz zmyć trudy dnia. Na
stołek prysznicowy z powierzchnią antypoślizgową można wygodnie
i bezpiecznie usiąść. Panel i stołek dostępne w kolorach White
i Anthracite.
villeroyboch.com/vivia
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VICONNECT

Inteligentne połączenie
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KOLORY
PRZYCISK SPŁUKUJĄCY (szkło)
M300
M200

Glass, Glossy Black Glass, Glossy Grey

Glass, Glossy White

M200

Glass, Terra

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY (tworzywo sztuczne)
E300

Black Matt

Anthracite Matt

White Matt

Chrome

Chrome Matt

White

E300
E200

Ascetyczny design,
szczególnie elegancki w łazience

Design: M300 / E300

Asortyment stelaży podtynkowych ViConnect, doskonałego uzupełnienia ceramiki łazienkowej Villeroy&Boch, został poszerzony o
eleganckie przyciski spłukujące M300/E300. Razem z aktualnymi
modelami serii 200 masz teraz jeszcze więcej możliwości indywidualnej aranżacji łazienki. Ascetyczny design w różnych kolorach i materiałach doskonale wpisze się w każdą łazienkę dzięki możliwości
montażu równo z powierzchnią ściany lub na ścianie. Dowiedz się
więcej o pełnych rozwiązaniach w sprawdzonej jakości Villeroy&Boch –
wszystko z jednej ręki i „Made in Germany”.
villeroyboch.com/viconnect

Design: M200 / E200
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VICLEAN
Wzornictwo i dobre
samopoczucie na
najwyższym poziomie
Woda to źródło dobrego samopoczucia. Jej naturalna świeżość
i czystość to zmysłowy czynnik w łazience sprzyjający dobremu
samopoczuciu. Ma działanie relaksujące, pobudzające i sprawia, że
codzienna pielęgnacja to przyjemność dla ciała i duszy. Rozkoszuj się
przyjemnym uczuciem porównywalnym z kąpielą pod prysznicem
dzięki toaletom i deskom myjącym ViClean marki Villeroy&Boch.
ViClean komfortowo myje delikatnym, ciepłym strumieniem wody.
Po umyciu można osuszyć się miękkim ręcznikiem lub papierem.
Taka pielęgnacja jest łagodna dla skóry i bardzo higieniczna.
villeroyboch.com/viclean
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VICLEAN-I 100

Naturalne odświeżenie. Cudowny relaks.
REWOLUCYJNY DESIGN
Zadziwiająco proste linie: Po raz pierwszy
cała technika została ukryta nie w desce,
lecz w misce. Dzięki temu pokrywa miski
może być tak płaska, że patrząc z zewnątrz
nawet się nie spodziewasz toalety myjącej.

INTUICYJNA OBSŁUGA
Tak prosto, jak nigdy dotąd:
Możesz używać pilota lub
aplikacji na smartfon – obsługa
toalety myjącej jest bardzo
wygodna i prosta.

OŻYWCZY PRYSZNIC
Szczególnie delikatny: Innowacyjny strumień
wody HarmonicWave porusza się delikatnie
jak fala w przód i w tył dbając o szczególnie
dokładne oczyszczenie.

Nowy
wyznacznik stylu
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VICLEAN-L
Z inspiracji naturą

BŁOGI KOMFORT
ViClean-L proponuje różne funkcje dla
poprawy nastroju: wbudowane oświetlenie
nocne i podgrzewanie deski aż do
programowanych profili użytkownika.

Harmonia
estetyki i funkcjonalności
OPTYMALNA HIGIENA
Strumień napowietrzonej wody
to gwarancja maksymalnie
delikatnego mycia. Wygodne funkcje
mycia można dopasować do swoich
osobistych upodobań.

ORGANICZNE WZORNICTWO
Organiczne wzornictwo zainspirowane konturem
liścia harmonijnie wpasowuje się w każdą koncepcję
łazienki i stanowi jej elegancką ozdobę.
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VICLEAN-U+
Nowy wymiar komfortu

OPTYMALNY KOMFORT

OPTYMALNA HIGIENA

Automatyczna funkcja otwierania/zamykania,

Strumień napowietrzonej wody to gwarancja

dyskretne oświetlenie nocne i indywidualne

maksymalnie delikatnego mycia. Wygodne

profile użytkowników – ViClean-U+ spełnia

funkcje mycia można dopasować do swoich

wszelkie oczekiwania.

osobistych upodobań.

W pełni wyposażona
w komfort
INDYWIDUALNE FUNKCJE
W pełni wyposażona deska myjąca ViClean-U+
dzięki różnorodnym, indywidualnym funkcjom
spełnia najwyższe wymagania i zapewnia
dobre samopoczucie.
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ARMATURY

Pełnia estetyki
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DOMICIL

INDYWIDUALNE WYKOŃCZENIE

CULT

Eleganckie armatury łazienkowe
Villeroy & Boch dostępne są w różnych
materiałach i wariantach kolorystycznych −

LA FLEUR CLASSIC

najlepiej pasujących do Twojego stylu.

Pokaż swój styl

SUBWAY
LA FLEUR
JUST

L’AURA

JUST

Wanna, prysznic, umywalka czy bidet – odpowiednio dobrana armatura łazienkowa zaakcentuje wystrój Twojej łazienki. Podobają Ci się
proste, perfekcyjne linie czy raczej klasyka? Villeroy&Boch oferuje
szeroki asortyment wysokiej jakości armatur, które wprowadzają
ekskluzywne elementy w luksusowy wystrój Twojego pomieszczenia.
villeroyboch.com/badarmaturen
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LUSTRA I SZAFKI
Z LUSTRAMI

Łazienka na błysk
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MY VIEW-IN
MY VIEW 14
STYLOWY ELEMENT
DEKORACYJNY
Szafki z lustrami skrywają wewnątrz dużą
powierzchnię i wyglądają dobrze nie tylko
z zewnątrz. W środku zaskakują ilością
miejsca i bardzo bogatym wyposażeniem.

Miej wszystko
na oku

MORE TO SEE 14
MY VIEW-IN

Są praktyczne, piękne i przyciągają uwagę w łazience: Odkryj lustro
lub szafkę z lustrem firmy Villeroy&Boch w różnych wersjach
i rozmiarach. Nowoczesna, wbudowana w szafkę, energooszczędna
technologia LED umożliwia regulację natężenia oraz barwy światła,
które można w każdej chwili dopasować do swoich potrzeb – od
jasnego i naturalnego po delikatne i nastrojowe. Lustro More to See
można wyposażyć w nowoczesny system nagłośnieniowy, a na szczególną uwagę zasługuje także wbudowana w ścianę szafka My View-In,
zapewniająca maksymalną funkcjonalność.
villeroyboch.com/moretosee
villeroyboch.com/myview
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INNOWACJE

Rozwiązania, które
wyznaczają trendy

130

MATERIAŁ

HIGIENA

Zawsze o krok
do przodu

DESIGN

Od 1748 Villeroy&Boch jest firmą, która nigdy nie spoczywa na
laurach. Od samego początku naszym celem było wyznaczanie
trendów na rynku w zakresie nowych technologii. I nadal tak jest:
wysoko wykwalifikowani specjaliści działu Badań i Rozwoju pracują
nad innowacyjnymi rozwiązaniami zarówno w naszej siedzibie

KOMFORT

w Mettlach, jak i w zagranicznych filiach. W swojej pracy wykorzystują
najnowocześniejsze urządzenia i technologie. Chcemy, aby nasze
innowacje przyczyniły się do poprawy jakości życia. Tak oto powstają
liczne, opatentowane rozwiązania, które są dostępne wyłącznie od
Villeroy&Boch. To właśnie one redukują zużycie wody, ułatwiają pielęgnację produktów, poprawiają komfort użytkowania, a także spełniają najwyższe oczekiwania odnośnie funkcjonalności i designu.
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TITANCERAM

Ceramika mistrzów
132

Wytrzymałość. Subtelność. Precyzja. Villeroy&Boch, łącząc naturalne surowce: skaleń, kwarc, glinę i dwutlenek tytanu, tworzy innowacyjny materiał najwyższej jakości: TitanCeram. TitanCeram
pozwala osiągnąć wyjątkowo precyzyjne formy, bardzo cienkie ściany
i ostro zarysowane krawędzie. Jednocześnie materiał ten jest niezwykle wytrzymały. Doświadcz naszego najnowszego wzornictwa
z TitanCeram w umywalkach klasy premium z kolekcji Antheus,
Artis, Finion i Memento 2.0.
villeroyboch.com/titanceram

Materiał
na filigranowe
arcydzieła
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TITANGLAZE

Matowe. Piękne. Trwałe.
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Wyjątkowo
trwałe
szkliwo
PONADCZASOWE PIĘKNO
Matowe szkliwo w kolorze Stone White
dyskretnie podkreśla elegancki design
ceramiki. Ze względu na wyjątkową
trwałość TitanGlaze powierzchnia
ceramiki nawet po wielu latach regularnego używania będzie w idealnym stanie.

Nasze nowe szkliwo TitanGlaze nie musi błyszczeć, żeby się
wyróżniać: ma piękny, nowoczesny, matowy wygląd i jest zarazem
niezwykle trwałe. Dzięki zawartości krystalicznie czystego tlenku
glinu powierzchnia ceramiki jest wyjątkowo odporna na zadrapania i uderzenia. TitanGlaze zachowuje wyjątkowy styl Twojej
łazienki, żeby nawet po wielu latach wyglądała tak nieskazitelnie
jak pierwszego dnia.
villeroyboch.com/titanglaze
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MISTRZ HIGIENY

Model
bezrantowy

Innowacy jna miska WC dla poczwórnej czystości
Zintegrowana
świeżość

Ochrona
antybakteryjna

Powierzchnia ułatwiająca
czyszczenie

136

DOKŁADNE SPŁUKIWANIE
Innowacyjny design umożliwia
szczególnie dokładne
opłukiwanie całej miski.

Model
bezrantowy

DIRECTFLUSH
Toaleta pod higieniczną kontrolą

osłona

osłona

rant

DirectFlush to nowa generacja misek ustępowych, które zapewniają
perfekcyjną czystość w łazience. Całkowicie szkliwiona misa bez kołnierza wewnętrznego utrudnia osadzanie się brudu i bakterii i ułatwia czyszczenie, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.
Technologia DirectFlush dostępna jest dla misek z wielu kolekcji.

STANDARODWA MISKA WC

MISKA BEZRANTOWA „RIMLESS”

MISKA BEZRANTOWA DIRECTFLUSH

Każda z nich jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej łazienki

z rantem | z osłoną

bez rantu | bez osłony

bez rantu | z osłoną

wszystkie charakteryzuje ponadczasowy design i najwyższa funkcjonalność.
villeroyboch.com/directflush
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FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
Koszyczek ViFresh można bez problemu
wyczyścić pod bieżącą wodą. Dwa różne koszyczki
(jeden na kostki toaletowe, drugi na żel) zapewniają
optymalne dozowanie poszczególnych środków.

Zintegrowana
świeżość
VIFRESH
Prostota. Dyskrecja. Świeżość.
ViFresh zadba o świeży zapach i higieniczną czystość toalety.
Innowacyjny koszyczek na kostki toaletowe lub żel jest wbudowany
w ceramikę tuż za deską sedesową. Wystarczy otworzyć pokrywę,
włożyć do środka standardową kostkę toaletową lub umieścić żel zapachowy i zamknąć pokrywę – to wszystko bez konieczności dotykania
niehigienicznych stref. Strumień wody podczas spłukiwania nie jest
blokowany przez wiszące koszyczki, dzięki czemu rozwiązanie
ViFresh jest także perfekcyjnie dostosowane do bezrantowych misek WC.
villeroyboch.com/vifresh
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ANTIBAC

CERAMICPLUS

Trwale chroni przed bakteriami

Większa czystość – więcej czasu na przyjemności

AntiBac to innowacyjne rozwiązanie do łazienek w zakresie higieny,

Od prawie dwudziestu lat CeramicPlus – szkliwo utrudniające przywieranie brudu –

które znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia bakterii. A to dlatego,

ułatwia milionom klientów utrzymanie czystości w łazience. Innowacyjny proces

że jak udowodniono, jony srebra umieszczone w szkliwie redukują

uszlachetniania ceramiki sprawia, że kropelki wody na powierzchni natychmiast

wzrost bakterii na powierzchniach ceramicznych i deskach sedeso-

łączą się w większe krople i spływając zabierają rozpuszczony brud i osad wapienny.

wych o ponad 99,9 %. AntiBac w połączeniu z CeramicPlus i bezran-

A jeśli coś jeszcze pozostanie, powierzchnia CeramicPlus jest znacznie łatwiejsza

tową miską DirectFlush zapewnia optymalną higienę przez cały cykl

w czyszczeniu. Nawet zaschnięte plamy wapienne można dużo łatwiej usunąć.

życia produktu!

A to wszystko bez konieczności użycia agresywnych i szkodliwych dla środowiska
detergentów – ogromna zaleta dla łazienki! Szkliwo CeramicPlus zostało przetesto-

villeroyboch.com/antibac

wane i certyfikowane przez wfk – Institut für Angewandte Forschung.
villeroyboch.com/ceramicplus
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Quaryl® umożliwia wbudowanie dysz InvisibleJets
równo z powierzchnią wanny.

QUARYL®
Nieprzemijające piękno
Pierwszy dotyk jest hipnotyzujący. Idealnie gładkie, ciepłe i
przyjemne w dotyku produkty wykonane z Quarylu®
sprawiają, że czujesz się wyśmienicie. Także design produktu
nie pozostawia nikogo obojętnym. Poszukaj inspiracji w
ponadczasowych, niczym nieograniczonych formach wzorniczych, które są możliwe do uzyskania dzięki Quarylowi®.
Solidne i wytrzymałe produkty najwyższej jakości są gwarancją
komfortu kąpieli zarówno w wannie, jak i pod prysznicem.
Odkryj wygodne wanny i funkcjonalne brodziki wykonane z
wysokowartościowego Quarylu® i ciesz się każdym momentem
relaksu w Twojej łazience.

villeroyboch.com/quaryl
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Squaro Edge 12 – precyzyjne
wzornictwo

Funkcja automatycznego otwierania i zamykania

Regulowane ogrzewanie deski

VISEAT
Więcej niż zwykła deska
Korzystanie z toalety w środku nocy bez konieczności włączania
światła? Przyjemnie ciepła deska mimo otwartego okna w łazience?
Odkryj nową deskę ViSeat Villeroy&Boch i poznaj nowy wymiar
komfortu. Przyjemne oświetlenie w nocy, regulowana temperatura
siedziska oraz funkcja automatycznego otwierania/zamykania
gwarantują maksymalną wygodę podczas użytkowania. Odkryj deski
toaletowe nowej klasy.
villeroyboch.com/viseat
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MEBLE ŁAZIENKOWE
VILLEROY&BOCH

Rzemieślnicza precyzja
142

FINION
Filigranowe linie kolekcji łazienkowej Finion tworzą
doskonałe ramy dla mebli łazienkowych spełniających
Twoje najwyższe oczekiwania. Od frontów, poprzez
powierzchnię, aż po nastrojowe oświetlenie – wiele
szczegółów możesz dopasować do swojego stylu.
Meble bez uchwytów można komfortowo otwierać
dzięki funkcji Push-to-Open. Powierzchnie w eleganckich matowych kolorach zostały polakierowane czterema warstwami lakieru klasy premium. Więcej informacji na temat kolekcji Finion znajdziesz na stronie 30.

Wykonywanie produktów z materiałów najwyższej jakości wymaga
ogromnej ostrożności i staranności. Drewno jest dokładnie osuszane
powietrzem. Usłojenie, struktura, a także kolor powierzchni podlegają nieustannej kontroli. Proces lakierowania krawędzi i naroży – to,
co najważniejsze dla mebli – przebiega zgodnie z najostrzejszymi
kryteriami. Powierzchnia czy wyposażenie wnętrza: wszystkie
elementy mebli są wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych rzemieślników – po każdym etapie produkcji następuje
dokładna kontrola jakości. Możesz nam zaufać!
villeroyboch.com/furniture

Krawędzie
o grubości
zaledwie 8 mm
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Delikatne listwy
uchwytów
akcentują design

LEGATO
Na pierwszy rzut oka prosta forma i minimalistyczne
wzornictwo. Po dokładniejszej analizie: niebanalne,
innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest
„lewitujący” blat: jego skośne, zwężające się ku dołowi
krawędzie sprawiają, że wydaje się on delikatnie unosić
w powietrzu. Efekt będzie spotęgowany po zastosowaniu
energooszczędnego oświetlenia LED – montowanego
opcjonalnie pod blatem. Odkryj Legato na stronie 42.
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VENTICELLO
Proste wzornictwo i nowoczesność – meble z
kolekcji łazienkowej Venticello fascynują prostotą linii
i estetyczną lekkością. Fronty są wykonane z drewna lub
z modnego szkła – meble można doskonale dopasować
do swojego stylu dopełniając go różnymi kolorami
uchwytów. Na szczególną uwagę zasługują odporne
za zadrapania fronty wykonane ze szkła, odznaczające
się piękną grą światłocienia i połyskującymi refleksami.
Więcej informacji na temat kolekcji Venticello
znajdziesz na stronie 62.

HOMMAGE
Kolekcja mebli łazienkowych zainspirowana estetyką
z początku XX wieku. Każdy etap produkcji mebli przebiega
z ogromną starannością i widocznym zamiłowaniem do
drewna – materiału, z którego są wykonane. Także blat
wykonany z marmuru karraryjskiego oraz wyprofilowane,
ceramiczne uchwyty do szafek i szuflad oddają styl epoki
w najdrobniejszych detalach. Więcej informacji na temat
kolekcji łazienkowej Hommage na stronie 38.

Prawdziwe
drewno

ANTHEUS
Meble z kolekcji łazienkowej Antheus to wyraziste linie
i ascetyczne formy. Umywalka stojąca na szlifowanej płycie
marmurowej niesiona jest na eleganckiej ramie ze stali szlachetnej.
Różne modele szafek wykonanych z forniru z naturalnego drewna
w wykończeniu American Walnut lub Black Ash z wyrafinowanymi
uchwytami dopełniają tę kolekcję. Więcej informacji na temat
kolekcji łazienkowej Antheus na stronie 18.
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DOŚWIADCZANIE VILLEROY&BOCH
DBAŁOŚĆ O SERWIS
Nigdzie tak bardzo nie ucieszą Cię nasze produkty, jak w domu. Już w fazie planowania oferujemy Ci wiele możliwości doświadczania Villeroy&Boch.
Czy to w naszej siedzibie w Mettlach, w wybranym przez Ciebie salonie sprzedaży, czy w Internecie pod adresem villeroy-boch.com – zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.
I oczywiście na długo po tym, jak zaprosisz do siebie Villeroy&Boch.

Najkrótsza droga do wymarzonej łazienki
CENTRUM
INFORMACJI
METTLACH

BERLIN

Alte Abtei, Saaruferstraße

Ordensmeisterstraße 13

D-66693 Mettlach

D-12099 Berlin

Tel.: +49 (0) 6864 81 29 75

Tel.: +49 (0) 30 7 57 97 80

E-Mail: ausstellung.info@

E-Mail: info.berlin@

villeroy-boch.com

villeroy-boch.com

LUXEMBOURG

LENZBURG

330, rue de Rollingergrund

Marktmattenstraße 23

L-2441 Luxembourg

CH-5600 Lenzburg

Tel.: +35 2 (0) 46 82 12 17

Tel.: +41 (0) 62 8 86 38 60

E-Mail: expo.lux@

E-Mail: info.baederschweiz@

villeroy-boch.com

villeroy-boch.com
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NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA

1. Inspiracja

ODKRYWCA STYLU
Zdefiniuj swój osobisty styl i odkryj, które

INSPIRACJE ŁAZIENKOWE

z najwyższej jakości kolekcji Villeroy & Boch

Kilkoma kliknięciami odkryj różnorodność

najlepiej wpisują się w Twój gust.

propozycji aranżacji i zobacz, jak pięknie

villeroyboch.com/styleﬁ nder

może wyglądać Twoja wymarzona łazienka.
villeroyboch.com/bathroom-inspiration

3. Projektowanie
PLANER ŁAZIENEK
Samodzielnie przygotuj wymarzony
projekt na planie swojej łazienki i wyślij
go do najbliższego salonu sprzedaży.
villeroyboch.com/bathroom-planner

2. Informacje
INFORMACJE O PRODUKCIE
Na przejrzyście zbudowanych stronach znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje
o każdym produkcie: od wymiarów, poprzez
APLIKACJA AUGMENTED REALITY
Teraz możesz zobaczyć produkty

wyposażenie, aż po pasujące akcesoria.
villeroyboch.com/products

Villeroy & Boch w formacie 3D ustawione w
Twojej łazience – aplikacja dostępna na
smartfony i tablety, umożliwia obejrzenie
wirtualnego projektu ze wszystkich stron.
villeroyboch.com/ar-app
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VILLEROY&BOCH

POLSKA
Villeroy&Boch Polska Sp. z o.o.
al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
Tel.: +48 22 645 17 10
E-mail: biuro@villeroy-boch.com
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Autoryzowany salon sprzedaży

VILLEROY-BOCH.COM

