
Sanitairvisualisatie 35 woningen KVL Dorp Fase II, 
Oisterwijk
Twee onder één kap woningen met Garage
bouwnummers 165+166, 167+168
Versie 30-11-2018
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VILLEROY & BOCH

In 1748 in het hart van Europa opgericht, tegenwoordig een wereldberoemd merk.

Als moderne totaalaanbieder markeert Villeroy & Boch de internationale inrichtingstrends op de gebieden wonen, baden 
en tafelcultuur. Voor mensen overal ter wereld creëert Villeroy & Boch hoogwaardige en tegelijk betaalbare producten die 
het dagelijkse leven verfraaien en door hun vormgeving inspireren.

De naam Villeroy & Boch is een belofte. Van producten waaraan je de uitzonderlijke kwaliteit op het eerste gezicht 
opvalt, omdat ze zelfs in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materiaal en esthetiek. Geïnspireerd door 
een diep gewortelde innovatiecultuur laat Villeroy & Boch regelmatig visies werkelijkheid worden. Ruim 260 jaar 
bedrijfsgeschiedenis heeft per slot van rekening ongeëvenaarde ervaring en vakmanschap opgeleverd. Dat blijkt zowel uit 
de keuze van exclusieve materialen, als uit de laatste controlerende blik van onze deskundigen.

Naast stijlvolle keramische badkamercollecties vervullen bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en 
douchecombinaties bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit en functionaliteit. Villeroy & Boch biedt u met een unieke 
verscheidenheid de hele badkamer uit één hand. Met het doel uw levenskwaliteit te verhogen en elke dag ontspanning, 
impulsen en inspiratie te geven – vele, vele jaren lang. 

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

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

       Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.



3

IN OPDRACHT VAN

PROJECT

&



4

TOILETRUIMTE BEGANE GROND
IMPRESSIES / PLATTEGRONDEN

NB:
- de afgebeelde accessoires behoren niet tot de leveromvang
- voor de juiste bouwkundige voorzieningen zoals draairichting van deur of raam en/of 
aanwezigheid van leidingkokers: zie hiervoor uw verkooptekening
- Impressie volgens bouwnummers 166 en 168



5

VISUALISATIE

Bedieningspaneel Wisa Maro DF, kleur matchroom i.c.m. 
inbouwreservoir

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Fontein Architectura, afm. 36 x 26 cm, kleur wit

Artikelnummer:
4373 36 01

Diepspoelcloset Architectura Design DirectFlush zonderspoelrand,  
met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend

Artikelnummer:
5684 HR 01 CombiPack

TOILETRUIMTE BEGANE GROND

Geberit designsifon met muurbuis, chroom

Artikelnummer:
151.034.21.1

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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IMPRESSIES / PLATTEGRONDEN

BADKAMER

NB:
- de afgebeelde accessoires behoren niet tot de leveromvang
- voor de juiste bouwkundige voorzieningen zoals draairichting van deur of raam en/of    
aanwezigheid van leidingkokers: zie hiervoor uw verkooptekening
- Impressies volgens bouwnummer 166 en 168
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VISUALISATIE

BADKAMER

2x Wastafel Architectura, afm. 60 x 47 cm, kleur wit

Artikelnummer:
4188 60 01

2x Spiegel Swallow Square, afm. 60 x 80 cm

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

2x Geberit designsifon met muurbuis, chroom

Artikelnummer:
151.034.21.1

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Bedieningspaneel Wisa Maro DF, kleur matchroom i.c.m. 
inbouwreservoir

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Diepspoelcloset Architectura Design DirectFlush zonderspoelrand,  
met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit
- wandhangend

Artikelnummer:
5684 HR 01 CombiPack
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BADKAMER
VISUALISATIE

Douchecabine Novellini Lunes 2.0 draaideur met vaste wand,  afm. 
ca. 90 x 90 x 185 cm, helder glas, matchroom profiel

Artikelnummers:
LUNF288-1B + LUNF84-1B
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Douchegoot Van den Berg Premium Design, 70 cm breed met 
gesloten RVS rooster

-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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VISUALISATIE

Douchethermostaat Grohetherm 1000 New met glijstangset, 
chroom

Artikelnummer:
34153004

GROHE KRANEN

Fonteinkraan Eurostyle Cosmopolitan XS, chroom

Artikelnummer:
23039002

2x Wastafelmengkraan Eurosmart New M size, met waste, chroom

Artikelnummer:
2339510E

PORTFOLIO
GECREËERD OP  2017-09-25 -
17:00

GROHE.COM

Datum
Aantal producten

25.09.2017
3

Art. nr. Kleur

23 039 002 chroom

23 039 002 Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS - Size

metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geruisklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"

1

23 395 10E chroom

23 395 10E Eurosmart WastafelmengkraanM - Size

metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start
midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

2

34 153 003 chroom

34 153 003 Grohtherm 1000 Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 147 003)
h.o.h. 120 mm
New Tempesta glijstangcombinatie II, 600 mm (27 598 000)
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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


