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VILLEROY&BOCH

Traditie, innovatie en design op het hoogste niveau

Villeroy & Boch biedt innovatieve producten voor wonen, baden, tegels en tafelcultuur. Met diverse collecties in verschillende 
prijsklasses kan iedereen met onze producten het dagelijkse leven verfraaien en zich door het stijlvolle en tijdloze design laten 
inspireren. 

De naam Villeroy & Boch is een belofte. Sinds 1748 ontwikkelen wij de mooiste producten waarvan de uitzonderlijke kwaliteit 
direct opvalt, omdat ze zelfs tot in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materialen, uitstraling en duurzaamheid. 
Naast de keuze voor exclusieve materialen, het integreren van innovatieve functies en het altijd verrassende design worden al 
onze producten onderworpen aan uitvoerige, interne, continue kwaliteitscontroles. Geïnspireerd door de diep gewortelde traditie 
en innovatiecultuur laat Villeroy & Boch met haar design collecties regelmatig dromen werkelijkheid worden. De innovaties van 
Villeroy & Boch zijn de maatstaf voor de trends van vandaag en morgen. 

Voor elke stijl en inrichting is er een complete badkamer van Villeroy & Boch. Diverse keramische badkamercollecties kunnen 
worden gecombineerd met bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en douchecombinaties. Alle producten zijn ontwikkeld 
met bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit, functionaliteit en design. 

Wij verwelkomen u graag in een badkamer van Villeroy & Boch!
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IN OPDRACHT VAN

Voor contactgegevens en openingstijden toonzaal Meppel en Heerenveen zie achterzijde.

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

       Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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TOILETRUIMTE

Diepspoelcloset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & 
QuickRelease, kleur wit
- wandhangend

Artikelnummer:
5660 HR 01 CombiPack

Geberit inbouwreservoir

Artikelnummer:
111.308.00.5

Geberit bedieningspaneel kleur wit

Artikelnummer:
115.770.11.5



5

TOILETRUIMTE

Fontein O.novo afm. 36 x 27,5 cm, kleur wit

Artikelnummer:
5360 36 01 met 2x kraangat voorgestoken

Aansluitset

Artikelnummer: 
79400000110

Damixa Space toiletkraan

Artikelnummer:
1083000
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Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit

Artikelnummer:
5160 60 01

BADKAMER

Spiegel rond 60 cm

Damixa Pine wastafelmengkraan, chroom

Artikelnummer:
1702100

Aansluitset

Artikelnummer: 
79400000110
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BADKAMER

Aco showerdrain flexdrain rooster 78,5 cm

Damixa Fair Jet doucheset, chroom/zilverkleurig

Artikelnummer:
7651330

Damixa Pine Thermixa 700 thermostatische douchemengkraan, chroom

Artikelnummer:
5740700
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Bad O.novo Duo (Acryl), afm. 180 x 80 cm, kleur wit

Artikelnummers:
UBA180CAS2V-01 Bad
U99740000 Badpoten

BADKAMER OPTIONEEL

Damixa Fair Jet badset, chroom/zilverkleurig

Artikelnummer:
7667430

Damixa Pine Thermixa 700 thermostatische 
bad/douchemengkraan, chroom

Artikelnummer:
5750700
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DAMIXA KRANEN
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Wandtegels en vloertegels

Keramische wand- en vloertegels zijn de trend van het moment. Waar vroeger veel gebruik werd gemaakt van houten vloeren 
en natuursteen vloeren en wanden, wordt nu veel ingezet op keramisch materiaal. Dit komt voornamelijk door het gebruik van 
nieuwe technieken, waarbij de effecten hout, beton en natuursteen nagebootst kunnen worden. Daarnaast zijn keramische tegels 
onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

TEGELS



11

TEGELS

Lifetile glans wit 20 x 25 cm

Lifetile mat wit 20 x 25 cm

Lifetile urban grey 20 x 20 cm

Lifetile urban black 20 x 20 cm

Lifetile urban antraciet 20 x 20 cm

Lifetile rban coffee 20 x 20 cm

Wandtegels worden staand geplaatst, zilvergrijs ingevoegd.

Vloertegels worden recht gelegd, grijs ingevoegd.



VILLEROY&BOCH
Divisie Badkamer & Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 24 73-478

projecten@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

CONCORDIA KEUKEN EN BAD

Contactgegevens

Meppel
Zomerdijk 3B
7942 JR Meppel
T: 0522 276 510
E: meppel@concordiakeukenenbad.nl

Heerenveen
Jousterweg 44
8447 RH Heerenveen
T: 0513 653 365
E: heerenveen@concordiakeukenenbad.nl

Let op: Graag afspraak maken voor bezoek toonzaal.


