
SVĚT
KOUPELEN

Estetická řešení, atraktivní design



2

DESIGN
The Style of Villeroy&Boch

váš nový spolubydlící
Krásný design v koupelně je dnes samozřejmostí. Vytváří 

příjemnou atmosféru, zve k relaxaci a poskytuje prostor 

pro individuální styl. My u Villeroy&Boch jsme si uvědo-

mili význam designu jako prvku pro vytváření pohody 

velmi brzy. Již více než 100 let měníme funkční koupelny 

na stylové obytné prostory – s nadčasově moderními tvary 

a designy, které utvářejí současné trendy zařízení koupelen. 

Navrhují je renomovaní světoví designéři a cenami ověn-

čení designéři z našich vlastních řad.

Každá z našich kolekcí, ať už se vyznačuje puristickými 

tvary či elegantními křivkami, má svou vlastní, nezamě-

nitelnou tvář. Svým zdařilým spojením estetiky a funkce, 

principů udržitelnosti a komfortu uvádějí již dlouhá léta  

v nadšení poroty designových soutěží na celém světě. Nechte 

se i vy nadchnout tvarově dokonalými koupelnovými kolek- 

cemi a prvotřídním designem, perfektně odrážejícími 

váš styl. Užijte si své zcela soukromé okamžiky radosti  

a pohody – ve své koupelně od Villeroy&Boch.

Dokonale stylový design charakterizuje značku Villeroy&Boch už odedávna.  
S naším léty zdokonaleným citem pro trendy vytváříme nezaměnitelné koupelny, 

které dělají život krásnějším a komfortnějším.
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The Style of Villeroy&Boch

seznamte se prosím
Mnohé, co v koupelně už považujete za samozřejmost, je 

výsledkem našeho hledání lepších řešení. S novými nápady, 

nejmodernějšími technologiemi a vším naším know-how se 

nám už celá desetiletí daří dělat koupelny stále komfort-

nějšími. Počínaje příjemnými materiály, jako je Quaryl®,  

a inovativním designem ani zdaleka nekonče. Od povrchu 

odpuzujícího nečistoty až po WC s úsporným splachováním 

naleznete u Villeroy&Boch řadu průkopnických výrobků, 

které vám dávají bezstarostný pocit bezpečí.

Nároky na komfort a funkčnost, na design a hygienu ovšem 

rostou. A také technika se neustále vyvíjí. Již dnes proto 

pracujeme na tom, abychom koupelnu pro vás udělali 

ještě lepší a hezčí. A tak vám teď můžeme představit 

jeden z nejnovějších výsledků našeho vývoje, TitanCeram. 

Skutečně kvalitní materiál, který umožňuje výrobu půso-

bivě subtilní a přitom pevné sanitární keramiky a díky 

tomu také zcela nové pojetí designu. Seznamte se s četnými 

inovacemi od Villeroy&Boch a vydejte se s námi do 

budoucnosti koupelen.

INOVACE
Výsledků našeho výzkumu si můžete užívat každičký den: díky propracovanosti  

do sebemenšího detailu dokážou naše inovativní výrobky udělat z každé  
minuty v koupelně ryzí potěšení.
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The Style of Villeroy&Boch

A co se týká kvality našich výrobků: našim cílem je vždy 

dokonalost. Přáli bychom si, abyste se ve své koupelně 

Villeroy&Boch cítili dobře po dlouhá léta. Proto u nás 

najdete širokou škálu spolehlivých řešení, která všechna 

mají jedno společné: prvotřídní kvalitu a mimořádně 

dlouhou životnost. A těch dosahujeme na základě všech 

našich zkušeností, ale také díky novým nápadům, konti-

nuálnímu výzkumu a přísným kontrolám jakosti. Naše 

výrobky tak od kontroly surovin až po expedici procházejí 

více než 25 kontrolami.

Práce a prostředky, které na ně vynakládáme, se vám vyplatí, 

vždyť koupelny se rekonstruují v průměru jen každých 

20 let. A naši náročnost oceníte do posledního detailu  

v každodenním provozu. Projevuje se pečlivým zpracováním 

výrobků a jejich perfektním fungováním. Poznáte ji na kera-

mice, která odpuzuje nečistoty a je odolná proti poškrábání, 

na tiše dovírajících zásuvkách a na spoustě dalších „vychy-

távek“, které dělají z vašeho pobytu v koupelně opravdové 

potěšení. Můžete si tak být jisti, že s každým výrobkem od 

nás si pořizujete předmět trvalé hodnoty.

vaše každodenní potešeníKVALITA
Už od roku 1748 je jméno Villeroy&Boch zárukou nejvyšší kvality a spolehlivosti. 

Díky preciznímu řemeslu, nejmodernějším technologiím a přísným normám jakosti 
vytváříme výrobky, které i po mnoha letech fungují stejně jako první den.
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Styl je něco velmi individuálního. Může se však vaše osobitost plně  
projevit i v řešení koupelny? U nás ano! Ponořte se do nezaměnitelných stylů  
Villeroy&Boch a nechte se inspirovat kreativními nápady a řešeními našich  

stylistů a návrhářů.

The Style of Villeroy&Boch

The Style of
VILLEROY&BOCH

Naši odborníci na styl a design vám na následujících strán-

kách představují aktuální zařizovací trendy – najdete zde 

styl klasicky elegantní i okázalý, puristický a moderní 

i prozářený přirozeným šarmem. Najděte si zde to své,  

objevujte nápady a podněty, jak byste mohli svůj vlastní 

životní styl realizovat s námi a s výrobky Villeroy&Boch 

udělat ze své koupelny místo klidu a relaxace, které bude 

milé vašemu srdci. Nechte se inspirovat.
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GE S A H A N S E N
S nepřehlédnutelnou zálibou ve světlém dřevě 
navrhuje německo-dánská designérka pře-
krásný nábytek ve skandinávském stylu. 
Pro Villeroy&Boch navrhla tato duší i sídlem 
Pařížanka exkluzivní barevnou koncepci, 
s níž získávají koupelny osobitý charakter. 
gesahansen.com

PAT R I C K F R E Y
Nacházet co možná jednoduchá, inteligentní 
řešení pro problémy všedního dne, tak zní 
krédo tohoto produktového designéra, který 
navrhuje intuitivní a funkční výrobky vysoké 
výtvarné hodnoty, se kterými se člověk prostě 
cítí dobře.
patrick-frey.com

OL I V E R S C H W E I Z E R
Ať pro koupelny, automobily, lifestylové pro-
dukty nebo sportovní potřeby – stuttgartský 
produktový designér navrhuje vynikající 
výrobky, v nichž dokáže dokonale skloubit 
moderní, čistý design a promyšlené funkce. 
Prvotním hlediskem je přitom vždy člověk.
schweizerdesign.com

J E S K A H E A R N E
Britská fotografka, stylistka a blogerka se 
skvělým citem pro dobrý design sdílí své 
inspirativní nápady, stylingové tipy nebo 
oblíbené recepty – prostě všechny ty skvělé věci, 
které dělají život krásnějším. Více najdete 
na jejím oceňovaném lifestylovém blogu:
lobsterandswan.com

ODBORNÍCI NA STYL A DESIGN
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NA SCÉNU PŘICHÁZÍ LESK 
A OKÁZALOST

„Zlato, stříbro, samet a brokát 
jsou pro okázalou krásu 

absolutní nutností. Kombinace 
s luxusními tvary udělá 

z koupelny hvězdu.“

Jeska Hearne
STYLISTKA A FOTOGRAFKA

ARTIS strana 68
HOMMAGE strana 38
LA BELLE strana 40

Více k tomuto stylu:
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REVIVAL 
ELEGANCE

ANTHEUS strana 18
LA BELLE strana 40

VENTICELLO strana 60

Více k tomuto stylu:

„Čisté, klasické tvary, 
ušlechtilé materiály a syté, 

tmavé barvy jsou nadčasově 
elegantní. V kombinaci 

s lesklými doplňky, které 
koupelnu navíc oživí, 

působí ještě nákladněji.“

Oliver Schweizer
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR

  Metalické barvy 
vytvárejí luxusní akcentyˇ
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„Styl vintage docílíte 
kombinací materiálů 

měkkých a tlumených barev 
s klasickými kusy nábytku.“

Jeska Hearne
STYLISTKA A FOTOGRAFKA

Více k tomuto stylu:

HOMMAGE strana 38
LA BELLE strana 40

STYL VINTAGE: 
DOKONALE TRENDY
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AVEO NEW GENERATION strana 28
MEMENTO strana 48  

Více k tomuto stylu:

ZPÁTKY 
K PŘÍRODĚ

„Ke kvalitnímu nábytku 
ze dřeva se hodí doplňky 
z přírodních materiálů – 
vlny, sisalu nebo kamene. 

Získáte tak skvělé 
prostředí pro pohodu 

a relaxaci.“

Gesa Hansen
DESIGNÉRKA
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ARTIS strana 68
VENTICELLO strana 60

Více k tomuto stylu:

NEPOPIRATELNĚ SEVERSKÉ, 
VYSLOVENĚ ÚTULNÉ

Prvotním hlediskem
     je útulnost

„Světlé dřevo, přírodní, 
pastelově laděné barvy 

a jednoduché tvary vytvářejí 
přívětivou, vstřícnou 

a mimořádně pohostinnou 
atmosféru.“

Gesa Hansen
DESIGNÉRKA
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VYSOKÉ UMĚNÍ 
STŘÍDMOSTI

Více k tomuto stylu:

FINION strana 30
LEGATO strana 42

VENTICELLO strana 60

„Puristickým tvarům, 
liniím a materiálům 

dá vyniknout promyšleně 
koncipované osvětlení.“

Patrick Frey
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR
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ANTHEUS
Synonymum elegance

Koupelnová kolekce ANTHEUS  
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství DOMICIL  

Obkládačky a dlaždice NEW TRADITION 

18



Každá jednotlivá linie je stvrzením koncepce, každý kus trvalou 
hodnotou. Kolekce Antheus se inspirovala slohovou klasikou mo- 
derní éry. Ušlechtilé materiály a geometrické kontury à la art deco se 
setkávají s čistou krásou bauhausovského designu. Umyvadlo, klozet 
a vana se vyznačují výraznou hranou, jejíž fazetový brus jim dodává 
půvab a lehkost. A tak se z nejkvalitnější keramiky, leštěné nerezové 
oceli, ušlechtilého mramoru a vybraných dřevin stává nová klasika 
moderny – Antheus od Villeroy&Boch. Nechte se zlákat její nesko-
nalou elegancí.

villeroyboch.com/antheus

PERFEKTNÍ SOUHRA 
Antheus je koupelnová kolekce nevídané 

elegance – každý její prvek, od sanitární 

keramiky přes skříňový nábytek až po  

zrcadla, vyniká stylovou krásou.

NEJKVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY
Umyvadla na skříňku z materiálu  

TitanCeram jsou doplněny příslušnými 

skříňkami zušlechtěnými dýhou z dřevin 

americký ořešák, American Walnut,  

nebo jasan černý, Black Ash.

19ANTHEUS



VÝRAZNÁ HRANA 
Jedinečný fazetový brus se opakuje  

na všech detailech kolekce. Také na  

keramickém těle a víku elegantně  

tvarovaného klozetu DirectFlush.

Jeska Hearne 
STYLISTKA A FOTOGRAFKA LUXUSNÍ EFEKT

Drahocenný, ručně nanesený  

platinový dekor povyšuje každé  

umyvadlo Antheus Art Décor na  

unikát jedinečné krásy.

Art Décor

„Zkombinujte tento styl  
s krásnými, neobvyklými  
doplňky, tím mu dodáte  

osobitý charakter.“

     Vybraná kombinace ze skla, 
mramoru a nerezu
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Koupelnová kolekce ANTHEUS 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství LA FLEUR
Obkládačky a dlaždice ASTORIA + NEW TRADITION 

Koupelna  
vybroušených 
tvaru

21ANTHEUS



Koupelnová kolekce ANTHEUS  Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství DOMICIL  Obkládačky a dlaždice MONOCHROME MAGIC + HALSTON
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PROMYŠLENÉ UKLÁDÁNÍ
Nábytek kolekce Antheus  

charakterizuje tvarová čistota čel  

dýhovaných ušlechtilými dřevinami. 

Za nimi je díky promyšlené koncepci 

úložného prostoru místo pro ručníky 

a mnoho dalších věcí, které jsou  

v koupelně potřeba.

ELEGANCE ZAŘIZOVACÍCH 
PŘEDMĚTŮ 
Materiál nejvyšší kvality Quaryl® 

umožňuje vytvořit charakteristickou  

celoobvodovou fazetu i na okraji vany. 

Tento prvek se objevuje také u vany 

Theano, která proto kolekci Antheus 

výtečně doplňuje. Viz strana 77.

KOUPEL, KTERÁ MÁ STYL 
Vana Antheus na podnoži z leštěného 

nerezu vypadá jako vsazený diamant. 

Je ergonomicky vytvarovaná z našeho 

nejkvalitnějšího materiálu značky 

Quaryl® a na přání ji lze dodat  

s elektronicky řízeným přepadem  

ViFlow+. 
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ARCHITECTURA

Koupelnová kolekce ARCHITECTURA
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství CULT 

Obkládačky a dlaždice X-PLANE  
DESKA návrh architekta

Rozmanitost cistého designu
24



Rozmanitost cistého designu

„Umístěná volně na stěně  
se umyvadla stávají decentní 

součástí koupelny, instalovaná 
na umyvadlové desce nebo 
konzolách se podílejí na 

zklidnění celkové koncepce.“

Patrick Frey 
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR

Užijte si maximum svobody při zařizování své koupelny – s vše- 
strannou ucelenou kolekcí Architectura. Vybírejte z geometrických 
tvarů, mnoha velikostí a různých instalačních variant a dodejte své 
koupelně nezaměnitelný charakter. Nechte se inspirovat funkčním 
designem umyvadel, van a sprchových vaniček a seznamte se s jedi-
nečnými hygienickými přednostmi inovativních klozetů DirectFlush. 
Vše navíc s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty.

villeroyboch.com/architectura

DOKONALÁ NABÍDKA 
Také vana Architectura s širokým dnem  

si vás nesporně získá čistými liniemi svých 

pravoúhlých tvarů. Díky 8 různým velikostem je 

vhodná do velkých i malých koupelen.

Geometrické  
   tvary

25ARCHITECTURA



Koupelnová kolekce AVENTO 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství SUBWAY  
Obkládačky a dlaždice CENTURY UNLIMITED 

AVENTO
Muj životní styl

26



Povrchová úprava nábytku AVENTO

SOUDOBÝ DESIGN
Moderní, štíhlé tvary keramických  

předmětů a nábytková čela z plexiskla  

dodávají koupelně osobitost.  

Svěží design, praktická funkčnost a přesvědčivá cena. Avento má vše, 
co dnes moderní koupelna musí umět nabídnout. A nejen to. Nová 
koupelnová kolekce od Villeroy&Boch totiž dokáže nadchnout nejen 
dokonalým vzhledem, ale i funkčním vybavením – od módního 
nábytkového programu až po klozet bez splachovacího kruhu  
DirectFlush pro maximální hygienu. A to vše v mnoha velikostech,  
i pro malé prostory nebo koupelny pro hosty. Avento, ideální pro 
všechny, kteří chtějí, aby jejich koupelna dobře vypadala.

villeroyboch.com/avento

B4 Crystal  
White

B1 Crystal  
Grey

PN Elm Impresso

B2 Crystal  
Blue

B3 Crystal  
Black

27AVENTO



Koupelnová kolekce AVEO NEW GENERATION
Nábytkový program LEGATO
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství L’AURA
Obkládačky a dlaždice UPPER SIDE

Moderní interpretace estetiky prírody
AVEO NEW GENERATION

28



Perfektní 
  harmonie

„Důležitým prvkem 
feng-šuej v koupelně 
jsou zelené rostliny.“

Gesa Hansen
DESIGNÉRKA

Nezaměnitelné tvary v moderním pojetí: jako kolekce původ-
ně vytvořená ateliérem Conran&Partners exkluzivně pro fi rmu 
Villeroy&Boch zaujme Aveo New Generation organickým 
designem, který dokáže vnést do koupelny lehkost inspirovanou 
přírodou. Měkké oválné tvary umyvadla, klozetu, bidetu a solitérní 
vany vyzařují klid a bezpečí a lákají pobýt a užívat si.

villeroyboch.com/aveonewgeneration

29AVEO NEW GENERATION



FINION

Koupelnová kolekce FINION  Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství LA FLEUR  Obkládačky a dlaždice PLACE

Koupelna, jakou jste vždycky chteli
30



Kde jinde lze působivěji uplatnit svůj osobitý styl než ve vlastní 
koupelně. Finion svými subtilními tvary a dokonalou čistotou designu 
vytváří prostor pro vaši individualitu. Vznešeně působící interiér  
vyzařuje atmosféru luxusu zvoucí k relaxaci a reprezentuje vysoký 
životní standard. Svými kvalitními materiály, jako je keramika  
TitanCeram, nábytkem, umožňujícím nesčetné kombinace, a promyš-
leným vybavením stanovuje tato jedinečná kolekce nová měřítka pro 
estetiku a kvalitu života. Dopřejte si Finion – koupelnu, jakou jste 
vždycky chtěli.

villeroyboch.com/finion

OCENĚNÝ DESIGN
Elegantní umyvadla z materiálu TitanCeram repre- 

zentují ušlechtilý charakter celé kolekce. Souhra  

dokonalé čistoty designu a inteligentní technologie 

byla vyznamenána cenami iF Design Award 2017  

a Red Dot Design Award 2017. 

NEPŘEHLÉDNUTELNÝ SOLITÉR 
Přesné hrany a subtilní boky  

činí z vany z materiálu Quaryl®  

výrazný designový objekt.

Jasne definované hrany,  
      malé polomery, 
   plynule navazující plochy

31FINION



PŮSOBIVÝ PRVEK
Diodové osvětlení po obvodu zrcadla lze pomocí 

funkce Emotion plynule regulovat od teplé bílé 

po studenou bílou, a vy si tak můžete koupelnu 

optimálně nasvítit. Na přání lze zrcadlo vybavit 

funkcí zamezující zamlžení a integrovaným audio-

systémem Bluetooth®.

„Vyvážené zdroje světla 
vytvářejí v koupelně 

působivou atmosféru.“

Patrick Frey
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR

PERFEKTNÍ SPOJENÍ
Díky bezdrátové nabíjecí stanici na 

boční skříňce nebo v poličce bude váš 

smartphone vždy připraven k použití.

UNIKÁTNÍ INSCENACE
Díky soklové liště, která může být 

na přání osvětlená, vypadá vana, 

jako by se vznášela na vrstvě světla.

32



Koupelnová kolekce FINION
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST 

Obkládačky a dlaždice PURE LINERelaxace ješte nikdy 
     nebyla tak vzrušující

33FINION



PURISTICKÉ TVARY 
Elegantní klozet DirectFlush a bidet navazují 

na precizní estetiku kolekce. Svým designem, 

jehož vysoká kvalita a funkčnost je  

potvrzena cenou, se dokonale začleňují  

do celkové koncepce koupelny.

SUBTILNÍ ZJEV
Subtilní keramika je úchvatná  

ze všech úhlů. Extrémně tenké hrany  

i stěny s mimořádnou pevností dodávají  

umyvadlům puristickou eleganci.

Funkcnost  
    a útulnost  
  v jednom
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Koupelnová kolekce FINION  Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST  Obkládačky a dlaždice TUXEDO

Luxusní prostredí 
      pro relaxaci
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 Koupelnová kolekce FINION
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST  

Obkládačky a dlaždice PURE LINE
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Bidet: Bitte bo-
denstehenden 
Freisteller  ein-
setzen

VOLBA BAREV JE NA VÁS 
Dva do sebe vsunuté korpusy umožňují libovolnou 

kombinaci barev a materiál . oto řešení je d ležitou 

součástí ideové koncepce kolekce Finion.

K dostání pouze jako barva pro vnitřní boxy

F lossy 
hite Lacquer

K nthracite 
att Lacquer

 hite 
att Lacquer

 Light rey 
att Lacquer

HB Peony 
att Lacquer

HA Cloud 
att Lacquer

PD Black 
att Lacquer

S Cedar
att Lacquer

F old 
att Lacquer  

HE Sun 
att Lacquer

 alnut 
Veneer

Povrchová úprava nábytku FINION

old Champagne Chrome

hite att Black Matt

Skleněné desky FINION

Metalické barvy soklové lišty vany FINION

Vana Finion je v provedení Colour on Demand k dostání ve 
více než 200 barvách, bližší informace najdete na straně 78.

Podtrhnete  
   svou individualitu 
        barvami
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Ve znamení slavné epochy

Koupelnová kolekce HOMMAGE
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství LA FLEUR 
Obkládačky a dlaždice BIANCONERO

HOMMAGE
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K lasická elegance 
  s charakterem

Stylovost do 
   posledního detailu

Inspirována počátkem 20. století spojuje kolekce nadčasové prvky 
designu slavné epochy: výrazné tvary a stupňovitý reliéf všech 
keramických prvků. S umyvadlovými deskami z kvalitního kararské-
ho mramoru v kombinaci s dřevěným nábytkem v barvě Walnut 
a půvabnými keramickými úchytkami fascinuje Hommage kvalitou, 
která splňuje i ty nejvyšší požadavky. Nádech luxusu kolekci 
dodávají také umyvadlové desky z černého mramoru s nábytkem 
barvy White Matt Lacquer a broušená umyvadla. Klasický design 
vany z materiálu Quaryl® vhodně doplňují elegantně tvarované nohy.

villeroyboch.com/hommage

Barvy nábytku HOMMAGE

rey hite 
arble/ alnut

Black Marble/
hite att 

Lacquer
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Koupelnová kolekce LA BELLE
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství DOMICIL 

Obkládačky a dlaždice ASTORIA + CHÉRIE

LA BELLE
Nová smyslnos t
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SVÁDÍ SMYSLY 
Elegantní kompozice z přímých hran,  

smyslných křivek a měkce splývajícího 

vnitřku přitahuje pohledy jako magnet.  

Velmi stylově vypadá umyvadlo také  

v dvojbarevném provedení BiColour  

s černou Coal Black.

„Drahocenné látky jako  
samet a hedvábí ve stříbrné  
nebo zlaté barvě a kvalitní  

doplňky dodají vaší koupelně 
svůdný šarm.“

Jeska Hearne 
STYLISTKA A FOTOGRAFKA

Elegantní  
a neodolatelné

Elegance je víc než krása. Je ztělesněním nadčasové smyslnosti. 
Elegantní křivky a smyslné detaily se promítají do keramiky La Belle. 
Subtilní nábytek v barvě White Brilliant Glaze upoutá vnější krásou, 
nejvyšší kvalitou zpracování a dobře řešeným vnitřkem. K celkovému 
obrazu skvěle ladí vana z materiálu Quaryl®, která zejména jako 
volně stojící model tvoří extravagantní tečku nad i celé kolekce.  
Je k dostání i v dvojbarevném provedení BiColour s barvou krycího 
panelu na přání.

villeroyboch.com/labelle
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LEGATO

 Koupelnová kolekce LEGATO
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST

Obkládačky a dlaždice ASTORIA

Jedinecné ve dne i v noci
42



STYLOVÁ HRANA  
Markantně zešikmené boky tvoří zajímavý  

vizuální kontrast s nábytkem. Zvláště s diodo-

vým osvětlením (volitelné vybavení) se zdá,  

jakoby se umyvadlo nad ním vznášelo.

villeroyboch.com/legato

Legato, puristický a nadčasově moderní ucelený soubor, je repre- 
zentantem koupelnových kolekcí pro náročné. Úspěšný nábytkový 
program doplňuje do esteticky zdařilého celku výrazné keramické 
umyvadlo. Svíticí diodový pásek (volitelné vybavení) zdařile pod- 
trhuje jeho „levitující“ charakter a slouží jako stylové náladové  
osvětlení. Nábytek s velkoplošnými čely bez úchytek, který je k mání 
i v módní barvě Black Matt Lacquer, můžete různě kombinovat –  
a vytvořit tak koupelnu stejně jedinečnou, jako je váš styl.

„Se světelnými zdroji, které  
lze regulovat v závislosti na  
denní době, můžete prostor  

optimálně osvětlit, nebo  
naopak vytvořit relaxační  

atmosféru.“

Oliver Schweizer 
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR
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Z

ZVOLTE SI SVŮJ STYL
S kvalitním dřevěným povrchem 

nebo jednobarevně elegantní, ve 

světlém nebo tmavém provedení – zde 

najdete přesně ten správný barevný 

odstín pro svou koupelnu.

Povrchová úprava nábytku LEGATO

E  Stone rey F  lossy rey

F  Oak raphite

PD Black Matt
Lacquer

PN Elm ImpressoD  lossy hite S hite att

N9 Terra Matt E1 Santana Oak

E8 hite ood

Funkcní, hluboké 
umyvadlo
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 Koupelnová kolekce LEGATO  Umyvadla SUBWAY 2.0  Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství SUBWAY  Obkládačky a dlaždice BERNINA
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SKŘÍŇKY POD UMYVADLO LEGATO

Ceká se už jen na umyvadlo!

45 60 80 100 120 140 160 cm(ší řka x 38 cm x 50 cm) (ší řka x 55 cm x 50 cm) 45 60 80 100 120 140 160 cm

AVEO NEW GENERATION

ARTIS

LOOP & FRIENDS

MEMENTO

SUBWAY 2.0

VENTICELLO

MY NATURE
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Koupelnová kolekce LEGATO  Umyvadla MEMENTO  Vana SQUARO EDGE 12  Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST  Obkládačky a dlaždice BIANCONERO
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Prostor pro osobitost
MEMENTO

 Koupelnová kolekce MEMENTO 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství CULT
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„Kontrast světlých a tmavých 
barev u keramických výrobků, 

nábytku, podlahy a stěn dodává 
prostoru charakter. Kontrastující 

materiály vytvářejí atmosféru 
luxusu a oživují prostor.“

Patrick Frey 
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR

villeroyboch.com/memento

Zbavena všech zbytečností vyznačuje se kolekce 
Memento důslednou pravoúhlostí. Minimalistický 
design této mimořádné kolekce je zosobněním este-
tiky s velkým E. Exkluzivní povrchová úprava ná- 
bytku Bright Oak tvoří hmatový a vizuální kontrast  
k hladkosti keramiky – a každý dotek je malým 
zážitkem.

NADČASOVĚ ELEGANTNÍ
Pravoúhlý nábytek navazuje  

na čisté tvary keramických výrobků  

a vytváří koupelnu, která je nadčasová.
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Prostor pro Charakter

Umyvadla MEMENTO 2.0 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST 

Obkládačky a dlaždice ASPEN

MEMENTO 2.0
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Potěšte se puristickou lehkostí umyvadel Memento 2.0. Minima-
listických, a přitom markantních. Připomínajících moderního asketu, 
který svou atletickou postavou z TitanCeramu, vyrýsovanými 
konturami a štíhlými stěnami nutí kosmopolity snít a vytváří 
prostředí, v němž budou puristé šťastni. Umyvadel neohroženě 
stylových, které vytvářejí prostor pro charakter(y).

Z

Ušlechtilá štíhlost tvaru 
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O.NOVO

Koupelnová kolekce O.NOVO 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství SUBWAY   
Obkládačky a dlaždice LODGE + MOONLIGHT
DESKA návrh architekta

Prekvapivá odlišnost
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villeroyboch.com/o.novo

Kreativita kolekce O.novo takřka nezná hranic. Tvarově krásná 
umyvadla a umývátka, klasické sprchové vaničky a vany i WC 
s úsporným splachováním se díky svému příjemně nevtíravému 
designu dají libovolně kombinovat. Je proto snadné vytvořit si vlastní, 
osobité řešení koupelny zcela podle přání. A to za překvapivě nízkou 
cenu.

Nové rohové 
      umývátko
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SUBWAY 2.0

Koupelnová kolekce SUBWAY 2.0
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST 
Obkládačky a dlaždice URBANTONES + BOISÉE

Kolekce rozmanitá  
   jako sám život
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„Umyvadla se vyznačují  
měkkostí tvarů a  

harmonickými proporcemi.  
Velmi příjemný design pro 

 vytvoření koupelny s rodinnou 
atmosférou plnou pohody.“

Oliver Schweizer 
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR

Z jednotlivců žijících osaměle se stávají páry a z párů rodiče – život je prostě neustále v pohybu. Proto je 
skvělé mít všelijaké možnosti, abychom se mohli každé nové životní situaci přizpůsobit. Subway 2.0 
nabízí rozmanité možnosti kombinace pro individuálně laděné zařízení koupelny. Zařizovací předměty  
a umyvadla oblých i hranatých tvarů z obsáhlého sortimentu lze totiž vhodně zakomponovat do každého 
prostoru, což umožňuje optimální využití také menších místností. Zvláště praktický je nábytek se spoustou 
úložného prostoru a klozety bez splachovacího kruhu DirectFlush, které jsou velmi hygienické.

villeroyboch.com/subway2.0

Kolekce rozmanitá  
   jako sám život

Pr íjemný design v oblém  
       ci rovném provedení.
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NALINKOVÁNO
Subway 2.0 s pravoúhlými tvary 

představuje nadčasově moderní 

design pro koupelnu plnou pohody.

SUBWAY 2.0 S ROVNÝMI KONTURAMI rovné linie 

Spousta 
  kombinací
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A TEĎ TO ZAOBLÍME
S měkce splývavými tvary kolekce 

Subway 2.0 přichází do koupelny 

oblost a harmonie.

SUBWAY 2.0 S OBLÝMI KONTURAMI 

Jakému
designu

dáte
prednost?

oblé tvary
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E  Stone rey

F  lossy rey

F  Oak raphite

PD Black  
att Lacquer

PN Elm Impresso

D  lossy hite S hite att N9 Terra Matt

E1 Santana OakE8 hite ood

apuštěné úchytky se dodávají  
v matném nebo lesklém provedení  
Matt Silver-Coloured nebo  

lossy Chrome Coloured.

 Povrchová úprava nábytku SUBWAY 2.0 

S hite Silver rey

Barvy krycích desek SUBWAY 2.0 

PRAKTIČNOST BEZ KOMPROMISŮ 
Se spoustou úložného prostoru a velkou  

hloubkou i malých umyvadel se Sub ay 2.0 

nepouští do žádných kompromis . Výrazným  

a tvarově pěkným prvkem jsou výřezy  

suplující úchytky. 
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Koupelnová kolekce SUBWAY 2.0
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST 

Obkládačky a dlaždice PURE LINE + NATURE SIDE

  Vaše koupelna 
muže být zrcadlem 
vaší osobnosti
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Koupelnová kolekce VENTICELLO 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST   

Obkládačky a dlaždice OREGON

VENTICELLO
         Design na druhou
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         Design na druhou
Venticello je moderní koupelnová kolekce pro estéty, kteří vědí, co je 
in. Představuje působivou jednotu tvaru a funkce: koupelna se na 
první pohled zdá velmi subtilní a přehledná, při bližším zkoumání 
však odhalíte její až zázračnou prostornost s mnoha promyšlenými 
detaily. Vyzkoušejte si její výjimečnou prostornost a – říkáte, že to  
u vás už vyhrála na celé čáře?

ROZMANITOST TVARŮ 
Elegantní vzhled umyvadel charakterizují štíhlé 

stěny a tenké hrany. Díky rozmanitosti tvarů  

a rozměrů keramických výrobků poskytuje kolekce  

spoustu volnosti pro individuální řešení koupelny.

villeroyboch.com/venticello
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„Decentní vodorovné členění 
dodává kolekci jistý půvab. Díky 

velkým odkladním plochám 
a spoustě úložného prostoru 
je však také velmi funkční.“

Oliver Schweizer
PRODUKTOVÝ DESIGNÉR

VELKORYSE POJATÉ VYBAVENÍ
Nové závěsné skříňky rozšiřují 

odkladní plochy v koupelně 

a poskytují další úložný prostor.

Decentní lištová 
úchytka

Z

DOKONALÁ JEDNOTA STYLU
Pěkně vytvarované, subtilní lištové úchytky 

ctí štíhlou linku umyvadla.

  Klozetová sedátka 
v ruzném provedení

62



Koupelnová kolekce VENTICELLO
 Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST

Obkládačky a dlaždice X-PLANE

Cisté tvary prostor 
opticky zklidnují
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Koupelnová kolekce VENTICELLO
Obkládačky a dlaždice LUCERNA + BIANCONERO

Tmavé barvy pusobí velmi  
    teple a vznešene
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D  lossy  
hite 

E1 Santana OakE  Stone rey

E8 hite ood

E lass,
lossy hite 

 lass, erra lass,
lossy rey

F lass, Black

N9 Terra Matt

F  Oak  
raphite

PD Black Matt
Lacquer

S hite att PN Elm  
Impresso

F  lossy rey

Povrchová úprava nábytku VENTICELLO

Nebojte se barev

1 Chrome  rey2 hite

5 Copper4 Blue

Nábytkové úchytky VENTICELLO

NÁBYTEK NA PŘÁNÍ
ednotlivé typy povrch  a úchytky je možné 

libovolně kombinovat podle vlastního vkusu. 

ádech vznešenosti dodají nábytku zejména 

exkluzivní skleněné povrchy Venticello. 

Skříňky pod umyvadlo se na přání dodávají  

s jednou nebo dvěma zásuvkami – od šířky 

120 cm dokonce s dvojnásobným počtem 

zásuvek.
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Koupelnová kolekce VIVIA
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST
Obkládačky a dlaždice BIANCONERO

VIVIA
Tenhle komfort si dopreju
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villeroyboch.com/vivia

Pro svou druhou koupelnu byste si kromě nadčasového designu přáli 
především nadstandardní komfort? Pak vás jistě nadchne koupel-
nová kolekce Vivia, která díky spoustě promyšleného vybavení nabízí 
víc než běžný komfort. Jistě oceníte například výhody nábytkové 
desky s velkou odkladní plochou obklopující mimořádně hluboké 
umyvadlo nebo víceúčelového pojízdného kontejneru, který mimo 
úložného prostoru poskytuje také velmi pohodlné místo k sezení. 
Dopřejte si koupelnu třídy „komfort“ a objevte kolekci Vivia! 

DOKONALÉ VYUŽITÍ  
PROSTORU

Praktický pojízdný kontejner  

s ukládacím prostorem  

lze jednoduše zasunout pod  

nábytkovou desku.

„Díky velkorysé, pohodlné  
koupelně rozšíříte svůj životní 

prostor a můžete se uvolnit  
a nechat svůj všední život  

za zády.“

Jeska Hearne 
STYLISTIN UND FOTOGRAFIN

Mimorádne 
hluboké 

umyvadlo
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ARTIS
Dokonale propracované tvary

Umyvadlo ARTIS   Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství LA FLEUR   Obkládačky a dlaždice MONOCHROME MAGIC + CENTURY UNLIMITED 
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Barvy a tvary jsou vyjádřením osobnosti a představují oblíbené stylové 
prvky při navrhování interiéru. S řadou vybraných umyvadel na desku 
Artis chceme maximálně podpořit váš osobitý styl: vybírat můžete ze  
tří odstínů bílé a 15 sladěných barev, k jejichž vytvoření designérku 
Gesou Hansenovou inspirovala atmosféra ročních období v Paříži.  
Zkombinujte svoji oblíbenou barvu s některým ze čtyř čistých, gracil-
ních tvarů (kulatý, oválný, čtvercový a obdélníkový) a ozvláštněte svou 
koupelnu dokonale stylovým prvkem z řady Artis.

villeroyboch.com/artis

GRACILNÍ LEHKOST
Náš inovativní materiál TitanCeram  

je prvním materiálem, který umožňuje  

zhotovovat keramické výrobky výjimečných  

tvarů s mimořádně tenkými stěnami.  

U umyvadel Artis umíme vyrobit pouhých  

8 mm silnou obvodovou část, proto působí  

mimořádně gracilně.

Pastelové 
barvy pusobí 

v koupelne 
velmi  

harmonicky
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„Žlutá má osvěžující účinek, 
zatímco modrá a zelená vyzařují 

klid a uvolňují. Růžová je 
aktuální trend a v koupelně 

působí velmi útulně a měkce.“

Gesa Hansen
DESIGNÉRKA

Gracilní

Precizní

Z

Z

Z

TENKÉ HRANY
Tenké stěny dodávají koupelně nádech 

nadčasové modernosti. Velmi pěkně se 

umyvadla na desku vyjímají na skříňkách pod 

umyvadlo z kolekce Legato a na přísně 

 jednoduše řešených deskách.

PURISTICKÝ DESIGN
Gracilní, čisté tvary této řady podtrhují 

její exkluzivní charakter a jsou chloubou 

každé koupelny.Pusobí mimorádne lehce
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RUND  Form 

LEMON  Farbe 

Umyvadlo ARTIS 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství JUST 
Obkládačky a dlaždice PRO ARCHITECTURA Nová lehkost –  

   doprejte ji své koupelne
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VÝRAZNÉ BARVY
Harmonické barvy série Artis zútulní 

svým osobitým kouzlem celou koupelnu.

Z

Z

Vnejší plocha 
 hedvábne matná

18 barev, 4 tvary, 
        72 možností

RW Stone White
CeramicPlus

Barvy ARTIS

W3 Mint

T3 Macaroon

T0 Powder

W0 Fog

T6 Full Moon

W4 Sencha

T4 Lemon

T1 Ballet

W1 Frost

T7 French Linen

W5 Cedar

01 Bílá Alpin
R1 Bílá Alpin
CeramicPlus

R2 Star White
CeramicPlus

T5 Mustard

T2 Rose

W2 Ocean

T8 Coal Black
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Umyvadlo ARTIS 
Vodovodní baterie, doplňky a příslušenství CULT 
Obkládačky a dlaždice CENTURY UNLIMITED 
DESKA návrh architekta

Barvy naplnují  
   koupelnu  
 esencí života

Vnejší plocha  
 hedvábne matná
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LOOP&FRIENDS
Cisté tvary, pusobivá prezentace
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Kulaté

Obdélníkové

Oválné

CČtvercové
Koupelny jsou stejně rozdílné jako lidé, kteří je používají. Pro všechny 
však existuje ideální místo k mytí. Máte-li místa spoustu nebo málo, 
máte-li raději oblé nebo hranaté tvary – Loop&Friends se při- 
způsobí vašemu stylu i vašim přáním. K umyvadlům se hodí vany 
Loop&Friends, viz strana 86.

villeroyboch.com/loopandfriends
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Život v rovnováze
KOUPÁNÍ

76



KOUPÁNÍ

SQUARO EDGE 12

Příjemná koupel v příjemně teplé vodě je pro mnohé ztělesněním 
ideálního odpočinku. Existuje snad něco krásnějšího, než večer ve 
vaně nechat odplynout každodenní shon a stres? Zvláště příjemně se 
tyto chvíle dají užít ve vaně Villeroy&Boch. Ať už zvolíte kvalitní 
Quaryl® či akrylát – rozmazlujte své smysly elegantním designem 
a komfortní výbavou a proměňte svou koupelnu v soukromou oázu 
wellness.

RELAXACE, CO MÁ STYL
Od dynamických křivek po přísný purismus, 

od přirozenosti po eleganci – u nás si vyberete 

přesně takovou vanu, do které se budete těšit.Vaše soukromá 
    oáza pohody

THEANO

AVEO NEW GENERATION
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COLOUR ON DEMANDCOLOUR ON DEMAND
Propracované tvary. 
        Výrazné barvy.

78



KOUPÁNÍ

Rozjasněte svou koupelnu svěží barevností volně stojících van 
Villeroy&Boch. Vybírejte z více než 200 barev krycích panelů, které 
byly mimo jiné navrženy designérkou Gesou Hansenovou, a využijte 
zcela nové možnosti, jak dodat koupelně svůj osobitý styl. Najděte si 
ten pro vás nejkrásnější design z kolekcí Antheus, Aveo New 
Generation, Finion, La Belle, La Belle Excellence, Loop&Friends, 
Oberon 2.0, Squaro Edge 12, Squaro Excellence a Theano.

villeroyboch.com/colour

KRÁSA KONTRASTU
S jedinečným dvojbarevným 

provedením BiColour 

jsou vany prostě úchvatné.
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Audiosystém pro vaši vanu
VISOUND
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BADENKOUPÁNÍ

Požitek z hudby a koupel v teplé vodě – to jsou jen vaše chvíle, chvíle 
uvolnění a inspirace. ViSound, chytrý audiosystém od Villeroy&Boch, 
dokáže obojí spojit. Přeneste si svou oblíbenou hudbu ze svého 
smartphonu, tabletu nebo jiného přístroje způsobilého pro Bluetooth® 
jednoduše přímo do vany. Vana se přitom promění v reproduktor 
Bluetooth® a zajistí dokonalý zvukový zážitek. ViSound představuje 
nový rozměr hudební reprodukce. Užijte si jej ve své koupelně i vy. 

villeroyboch.com/visound

Audiosystém pro vaši vanu
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Evoluce dokonalého designu
OBERON 2.0
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KOUPÁNÍ

Jednoduché, čisté, suverénní. S nepopsatelnou lehkostí pozvedá 
Oberon 2.0 charakteristické tvarosloví naší designové klasiky 
Oberonu na novou úroveň. Pouhých 10 mm široký okraj, ještě pre-
ciznější vykroužení a přepad zapuštěný do roviny se stěnou vany 
dodávají novým vanám z materiálu Quaryl® fascinující výrazovou 
čistotu. V provedení k přisazení ke stěně zapůsobí jako mimořádný 
šperk.

KOMFORT A POTĚŠENÍ V JEDNOM 
S hloubkou 47 cm poskytují vany  

spoustu místa k příjemné relaxaci.  

K dovršení komfortu stačí už jen  

hydromasážní systém Villeroy & Boch.

Z kvalitního        
 Quarylu

villeroyboch.com/oberon2.0
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Estetika dovedená 
          k dokonalosti

SQUARO EDGE 12
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KOUPÁNÍ

Squaro Edge 12, vana pro náročné, představuje spojení nadprůměr-
ného komfortu při koupání a dokonalé estetiky provedení. Vana 
z materiálu Quaryl® si vás nesporně získá čistými liniemi a dokonale 
stylovým designem, ať jako volně stojící či jako varianta k zabu-
dování. Zlatým hřebem pak je pouhých 12 mm široký okraj, který je 
dokonalý i svým tvarem. Squaro Edge 12 je vana s nevídaným 
šarmem, ve které pobýt a relaxovat je zážitkem.

villeroyboch.com/squaroedge12

BAREVNÝ AKCENT
Squaro Edge 12 je k dostání 

i v provedení Colour on Demand ve více 

než 200 barvách. Viz strana 78.

Jako solitér je 
    neprekonatelná
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LOOP&FRIENDS
Dva tvary, nekonecné možnosti
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KOUPÁNÍ

OBLÝ HRANATÝOBLÝ

HRANATÝ

VÍCE MÍSTA
Lichoběžníkové vany jsou 

mimořádně prostorově úsporné. 

Vnitřek je však rozměrný 

a umožňuje užít si koupel 

i ve dvou.

Loop&Friends překvapuje vysloveně individuální koncepcí. 22 růz-
ných van s hranatým či oblým vnitřkem se dokonale hodí do každé 
koupelny. Na výběr jsou modely volně stojící, k zabudování i vany 
menších rozměrů, a s Colour on Demand si navíc vanu můžete 
uzpůsobit i barevně podle svého přání. A co je chytré: středová 
výpust, díky níž je i koupání ve dvou komfortní záležitostí, a malá 
vnitřní výška pouhých 44 cm, díky níž jsou tyto vany co do spotřeby 
vody velice úsporné.

villeroyboch.com/loopandfriends

ŠIROKÁ NABÍDKA
Seznamte se s rozměrovým a tvarovým 

sortimentem van Loop & Friends a s jejich 

variantami a vyberte si tu pravou do vaší 

koupelny.

Více místa 
  pro vaše prání
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HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY
Dokonalá relaxace v zájmu vašeho zdraví
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D O S  S S

Vy se jen uvelebte 
         a na nic nemyslete

Dokonalá relaxace v zájmu vašeho zdraví

Voda jako zdroj dobrého zdraví

Pravidelná vodní lázeň přináší příjemný pocit beztíže 
a odlehčuje kloubům, vazům a páteři. Zejména po cvičení 
nebo při potížích s klouby rychle pocítíte zřetelnou úlevu 
a zmírnění bolesti.

Příjemně teplá masáž uvolňuje tělo i mysl

Masáž a teplo pomáhají cíleně uvolnit svalstvo i zatuhlá 
místa. Stimulují krevní oběh, posilují imunitní systém 
a zlepšují metabolismus, čímž přispívají k udržení pruž-
nosti tkání a kůže.

Skvělý odpočinek od každodenního shonu

Pokud chcete prostě vypnout a odpočinout si od každo-
denního stresu, pak je koupel v hydromasážní vaně přesně 
tím, co potřebujete. Uklidňující účinek teplé vody totiž 
zklidní všechny vaše smysly a zajistí zdravý a klidný spánek. 
Vytvořte si z koupelny své útočiště a načerpejte nové síly 
pro další den – v hydromasážní vaně Villeroy&Boch.

Dopřejte si klid a relaxaci, kdykoli jen budete chtít. Proměňte svou 
vanu v soukromou oázu wellness. Inovativní hydromasážní systémy 
Villeroy&Boch mají příznivý vliv na vaše zdraví: napomáhají regene-
raci a umožňují načerpat nové síly. Užijte si nekomplikovanou 
relaxaci v osvědčené kvalitě Villeroy&Boch při vynikajícím poměru 
ceny a užitné hodnoty.

villeroyboch.com/whirlpools2.0
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AIRPOOL ENTRY
Osvěžující koupel
AirPool Entry je optimální vstupní model pro všechny, kteří si přejí rozšířit  
možnosti relaxace ve své koupelně. 10 rovnoměrně rozmístěných trysek ve dně 
zajišťuje stimulující masáž pomocí vzduchových bublinek a efektivně uvolňuje 
zatuhlé svalstvo. 

COMBIPOOL ENTRY
Chvíle potěšení ve vlastní koupelně
CombiPool slučuje všechny výhody systémů AirPool a HydroPool do jednoho  
dokonalejšího systému, který umožňuje komplexní masáž. CombiPool Entry 
vás bude hýčkat uvolňující masáží za pomoci vzduchu, dynamicky proudícího  
z trysek na dně vany, a účinnou masáží zad prováděnou směsí vzduchu a vody. 
Nedostižný požitek, který má díky vyladěnému designu trysek i nepominutelnou  
vizuální stránku.

Účinná masáž a příjemné osvětlení:
Ke standardnímu vybavení všech našich hydromasážních systémů 
Entry patří intervalová masáž a podhladinové diodové osvětlení. 
Příjemně pulzující kontaktní stimulace zajišťuje dlouhotrvající 
požitek z masáže a energeticky úsporné osvětlení, produkující jasné 
bílé světlo, vytváří příjemnou, pohodovou atmosféru.

SQUARO EDGE 12
Vana z materiálu Quaryl®  
se systémem AirPool Entry

odhladinové osvětlení
2 bílá diodová světla

HYDROPOOL ENTRY
Uvolnění pro vaše záda
S masážním systémem HydroPool Entry můžete pravidelně dělat něco dobrého 
pro svá záda – a to při výjimečně příznivém poměru ceny a užitné hodnoty. Jeho 
8 ergonomicky uspořádaných trysek masíruje spolehlivě spodní a horní oblast 
zad a také ramena a dokáže tím navodit pocit dokonalého uvolnění.
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D O S  S S

AIRPOOL COMFORT
Perlivé a tiché jako šepot
Vzduchové bublinky systému AirPool Comfort hýčkají vaši kůži jako jemný  
peeling. Ke zklidnění a relaxaci přispívá 10 tichých trysek Whisper, které díky své 
ploché konstrukci zajišťují maximální komfort při sezení i ležení. U van z mate-
riálu Quaryl® jsou trysky zapuštěny do roviny s povrchem – výsledkem je doko-
nale estetický vzhled.

HYDROPOOL COMFORT
Rozmazlování od hlavy až k patě
Blahodárná masáž, kromě oblasti zad vedená i ze stran, činí z vany se systémem 
HydroPool Comfort ideální místo pro relaxaci. Celkem 18 trysek stimuluje celé 
tělo od ramen až k nohám. Boční trysky jsou manuálně nastavitelné a uzavíra-
telné a dají se otáčet v rozsahu takřka 360°. Umožňují tak individuální masáž 
zcela podle vašich osobních preferencí.

COMBIPOOL COMFORT
Komplexní relaxace, tichounká jako vánek
Vychutnejte si stimulující masáž celého těla s tichým systémem CombiPool 
Comfort a dopřejte své mysli i tělu uvolnění v příjemné atmosféře vytvořené 
barevným osvětlením podle vaší nálady. Intenzivní masáž pomocí 10 trysek ve 
dně, 8 bočních trysek, 8 trysek v oblasti zad a 2 trysek v oblasti nohou zklidňuje 
svalstvo i nervy, stimuluje krevní oběh a uvolňuje zatuhlé svaly. Doprovodný 
jemný peelingový efekt má dlouhodobý pozitivní účinek na kůži.

Tiché potěšení z welness a barevné osvětlení:
Všechny varianty Comfort Pool a CombiPool Active splňují proti- 
hlukové požadavky DIN 4109 (zkoušky provedl Fraunhofer Institut) 
a patří díky technologii Whisper k nejtišším systémům na trhu. 
Ideální pro ty, kdo potřebují vypnout po hlučném a hektickém  
pracovním dni. Individuálně nastavitelné světlo různých barev má 
navíc prokazatelně pozitivní vliv na mysl i tělo.

LOOP & FRIENDS 
Akrylátová vana se systémem  

HydroPool Comfort
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16 vysunovacích 
bočních trysek

COMBIPOOL INVISIBLE
Váš neviditelný relaxační program

CombiPool Invisible je současně hydromasážní vanou i designovým 
objektem. Jeho trysky, takřka neviditelné, neruší vizuální harmonii 
vany ani její decentně elegantní přítomnost v koupelně. Velmi kom-
fortní je jedinečné dálkové ovládání Smart Control, umožňující 
pohodlné nastavování jednotlivých intervalů.

Účinná masáž:

Účinná intervalová masáž zajišťuje příjemně pulzující kontaktní  
stimulaci celého těla, která je ideální pro celkovou relaxaci, efektivní 
uvolnění svalstva a zmírnění svalových bolestí po pravidelném 
sportování.

Neviditelné potěšení z welness:

Pro vany z akrylátu i z materiálu Quaryl® se trysky standardně dodá-
vají jako „neviditelné“ v provedení InvisibleJets. U van z materiálu 
Quaryl® jsou mimoto dokonale zapuštěny do roviny s povrchem vany.

SQUARO  
Vana z materiálu Quaryl® se systémem 

CombiPool Invisible
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D O S  S S

COMBIPOOL ACTIVE
Pro cílenou masáž

Tichý masážní systém CombiPool Active vnáší do koupelny luxus  
a komfort. Stačí pouhé stisknutí tlačítka, a už se můžete nechat hýčkat 
blahodárnou masáží podle některého z rozmanitých programů – od 
jemné stimulace po efektivní uvolnění zatuhlého svalstva. Celkem  
40 trysek dokáže poskytnout masáž výjimečné intenzity jako od 
maséra. Cílenou, intenzivní masáž zajišťují inovativní trysky Active, 
které lze individuálně ovládat.

Komfortní programy:

6 volitelných komfortních programů, vyvinutých ve spolupráci se 
sportovním lékařem prof. Dr. Allmannem, přináší dokonalé uvolnění 
a dlouhodobě přispívá k vaší duševní pohodě a tělesnému zdraví.

Trysky Active

SQUARO EDGE 12  
Vana z materiálu Quaryl®  
se systémem CombiPool Active
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AIRPOOL
Vzduchový systém pro aktivující masáž. U systémů AirPool se do vany vhání 
vzduch speciálními tryskami, které jej rozptýlí do jemných bublinek. Trysky, 
které takto zajišťují stimulující masáž, jsou zapuštěny do dna vany. Potrubí 
vedoucí k tryskám je po použití vyfoukáno do sucha.

HYDROPOOL
Vodní systém pro cílenou masáž těla. Pomocí čerpadla se z vany odebírá 
voda, která se poté vhání zpět vodními tryskami. Masážní proud systému 
HydroPool stimuluje svalstvo a lokální látkovou výměnu. Zbytek vody je ze 
systému vypuštěn.

COMBIPOOL
Kombinace systémů AirPool a HydroPool nabízí vše v jednom: vzduchové 
trysky ve dně vany a vodní trysky v oblasti zad, v bocích vany či v oblasti 
nohou − podle modelu. Trysky lze spouštět i nezávisle na sobě. Výsledkem je 
komplexní masáž těla, která uvolňuje zatuhlé svaly a stimuluje krevní oběh. 
CombiPool se používá rovněž v hydroterapii. Zbytek vody je ze systému 
vypuštěn a trysky ve dně jsou vyfoukány do sucha.

Vodní boční trysky

Vzduchové trysky ve dně

Vzduchové trysky ve dně  
a vodní boční trysky

Každý ze tří hydromasážních systémů je nabízen v různých stupních vybavenosti

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉMY Tak komfortní,
   jak si budete prát

AirPool Comfort 

HydroPool Comfort

CombiPool Comfort

AirPool Entry

HydroPool Entry

CombiPool Entry

CombiPool Invisible CombiPool Active
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D O S  S S

Od AirPool Entry s aktivujícími účinky až po luxusní CombiPool ActivePŘEHLED VYBAVENÍ
Vyberte si model, který bude vyhovovat práve�vám

AIRPOOLS HYDROPOOLS COMBIPOOLS

AIRPOOL 
ENTRY

AIRPOOL 
COMFORT

HYDROPOOL 
ENTRY

HYDROPOOL 
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL 
COMFORT

SPECIALPOOLS

COMBIPOOL
INVISIBLE 

COMBIPOOL
ACTIVE 

Standard

Vzduchové trysky 10 mikrotrysek ve dně 10 velkých trysek hisper 
ve dně – – 10 mikrotrysek ve dně 10 velkých trysek hisper 

ve dně 12 velkých trysek Fitness 24 trysek Air Royale

Vodní trysky – – 8 mikrotrysek pro oblast zad
2 mikrotrysky pro oblast nohou; 

8 bočních trysek hisper   
8 mikrotrysek pro oblast zad

8 mikrotrysek pro oblast zad
2 mikrotrysky pro oblast nohou; 

8 bočních trysek hisper   
8 mikrotrysek pro oblast zad

1  vysunovacích bočních trysek
8 bočních trysek hisper  

6 trysek Active pro oblast zad;
2 trysky Active pro oblast nohou

Ovládání ovládání integrované  
v okraji vany

ovládání integrované  
v okraji vany

ovládání integrované  
v okraji vany

ovládání integrované  
v okraji vany

ovládání integrované  
v okraji vany

ovládání integrované  
v okraji vany Smart Control Smart Control

Interval 1 1 1 1 1 1 3 1

Programy – 2 – 2 – 2 – 6

Efekt hisper – • – • – • – •

Osvětlení 2 bílé LED 2 barevné LED 2 bílé LED 2 barevné LED 2 bílé LED 2 barevné LED 2 barevné LED 2 barevné LED 
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SPRCHOVÁNÍ
Moderní       rozmanitost
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SPRCHOVÁNÍ

Vychutnejte si zcela nový požitek ze sprchování s kvalitními sprcho-
vými vaničkami Villeroy&Boch. Nechte se inspirovat nadčasově 
moderním designem v různých velikostech, tvarech a barvách  
a objevte všechny možnosti, jak realizovat svůj styl i u sprchového 
koutu. Všechny naše sprchové vaničky v rovině s podlahou – kera-
mické, z materiálu Quaryl® či akrylátové – jsou protiskluzové  
a umožňují dokonalé čištění. Vyberte si z nich tu nejvhodnější do své 
koupelny.

ŠIROKÝ VÝBĚR 
U Villeroy & Boch si dozajista vyberete

takový rozměr, barvu a tvar sprchové  

vaničky, jaký chcete a potřebujete.

Využijte vetší volnost      
        pri rešení
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SUBWAY 
INFINITY

villeroyboch.com/subwayinfinity

Subway Infi nity vám rozhodnutí pro sprchovou vaničku Villeroy&Boch maximálně usnadní. 
Svým čistým tvarem bez okrajů dokonale zapadne do každé moderní koupelny a přizpůsobí 
se jejímu stylu i barvou. Díky povrchu odolnému proti poškrábání oslňuje keramická sprchová 
vanička dokonalým vzhledem. Soudobý výraz vhodně doplňují výpusti v různých barvách. 
V neposlední řadě se Subway Infi nity díky svým 43 standardním velikostem a speciálním 
formátům, které lze s milimetrovou přesností přiříznout na požadovaný rozměr, bez prob-
lémů přizpůsobí každé koupelně. 

BARVY SPRCHOVÝCH VANIČEK

01 Bílá Alpin TP Taupe W9 Ardoise

INFINITY
Umí se prizpusobit. 
  Dokonale zapadne.
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SPRCHOVÁNÍ

Ozvláštněte svou koupelnu naprosto osobitým prvkem. Od nově 
interpretované klasiky přes přírodní vzhled a vzor dlaždic až po 
grafické struktury – ViPrint nabízí zajímavé dekory pro sprchové 
vaničky Subway Infinity a otevírá vám tak zcela nové možnosti reali-
zovat svůj osobitý styl. Zahloubejte se do vzorů, které byly dosud 
možné jen u sprch s dlaždicovou podlahou – bonusem je, že je čištění 
stejně snadné jako u každé jiné sprchové vaničky. Vytvořte si ze své 
sprchy něco opravdu zvláštního a dejte své koupelně nezaměnitelný 
vzhled.

VIPRINT

villeroyboch.com/viprint

Moje sprcha. Muj styl.
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C1 bbey rey

C2 Abbey Blue

C  Drift ood

C8 Nordic Creek

C7 Highland Stone

C9 Blue Lagoon

C0 Townhouse

C3 Palazzo

Inspired by HERITAGE
Opravdová krása je nesmrtelná: Tyto moderní interpretace historických 
vzorů, jako těch na slavných dlaždicích z Mettlachu, jsou poctou staletému 
umění keramiky made in Villeroy&Boch. Dodají vaší sprše auru draho- 
cenné starožitnosti a budou stylovou atrakcí každé koupelny.

Inspired by NATURE
Pořiďte si do koupelny kousek přírody: Výrazná kresba dřeva, struk-
tura přírodního kamene nebo obraz zčeřené vodní plochy dokážou 
vyvolat zdání pravých přírodních materiálů. Tyto dekory, na pohled  
k nerozeznání od pravých materiálů, promění vaši koupelnu v osvěžu-
jící zdroj relaxace. Nádech autenticity pro moderní i klasicky řešené 
koupelny.
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S C OV

D0 Star Flower

D2 Sinus hite

D1 Sinus Black

D3 Eternity

7 Bernina Beige Effect 
8 Bernina nthracite Effect

1 Lodge Beige Effect
 Lodge Dark Bro n Effect

2 lane Creme Effect
 lane nthracite Effect

B  pper Side Creme Effect
B  pper Side nthracite Effect

Inspired by TILES 
Zde se vše spojuje v dokonalý celek: Nabízené dekory jsou napo- 
dobeninou nejoblíbenějších dlaždic Villeroy&Boch. Linie a vzory 
dlaždicové podlahy koupelny plynule přecházejí do sprchy – nebo 
naopak tvoří při použití jiné barvy dlaždic rafinovaný akcent, čímž se 
sprchový kout stane středobodem celého prostoru.

Inspired by GEOMETRY 
Fascinující magie čar, od kterých nedokážete odtrhnout pohled:  
Tyto dekory dokážou z geometrických vzorů a grafických struktur 
vyčarovat na podlaze zdánlivě trojrozměrnou hloubku. Umí vykouzlit 
obrazce, které nezevšední a do kterých se můžete při sprchování 
pokaždé znovu zahloubat. Tyto nadčasově elegantní vzory se hodí do 
koupelen všech stylů, moderních i těch klasických.
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SQUARO INFINITY
Sprchy stvorené pro vaši pohodu
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villeroyboch.com/squaroinfinity

Oceněná sprchová vanička je fascinujícím příkladem moderního 
designu – přesné hrany, ultraploché, bezokrajové provedení, to vše  
v 5 atraktivních matných barvách. A aby nic nerušilo elegantní vzhled,  
ladí výpust zapuštěná do roviny s plochou s vaničkou také barevně. 
Nejvyšší komfort nabízejí vaničky z materiálu Quaryl®, které hned 
při vstupu zanechávají na kůži příjemný pocit tepla. A díky  
speciálním rozměrům řezaným na míru se Squaro Infinity dokáže na 
milimetr přesně přizpůsobit vaší koupelně i vašim požadavkům.

Minimalisticky    
  moderní

SPRCHOVÁNÍ

* Barvy výpustí ladí k barvám sprchových vaniček.

2S Crème 4S Brown

3S Grey 1S Anthracite

BARVY SPRCHOVÝCH VANIČEK  
A BARVY VÝPUSTÍ*

RW Stone White
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SQUARO SUPERFLAT
Perfektní harmonie
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SPRCHOVÁNÍ

Dokonale stylový design pro nadčasově moderní koupelny: Plochá 
sprchová vanička z materiálu Quaryl® je výjimečně vhodná pro 
zapuštění do podlahy a díky své malé montážní výšce je optimální 
volbou při rekonstrukcích koupelen. Barevnost modelů je přizpůso-
bena současným trendům a vybraným obkládačkám a dlaždicím 
Villeroy&Boch, což umožňuje sjednotit podlahu a vytvořit koupelnu 
jako harmonický, dokonale elegantní celek. A jedna zvláštnost: 
se 2 výpustěmi může Squaro Superfl at nabídnout velmi vysoký od-
tokový výkon a tím také vyšší bezpečnost proti přetečení. Ideální pro 
sprchy s velmi rozměrnými sprchovými hlavicemi.

villeroyboch.com/squaro

01 Bílá Alpin 2S Crème96 Star White

4S Brown 3S Grey 1S Anthracite

BARVY SPRCHOVÝCH VANIČEK

RW Stone White
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VICONNECT
      Chytré spojení
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VICONNECT

villeroyboch.com/viconnect

ViConnect, perfektní doplněk keramického sortimentu Villeroy&Boch, 
je nově doplněn o elegantní ovládací desky M300 a E300. Spolu s ak- 
tuálními modely řady 200 tak máte k dispozici ještě více možností pro 
individuální řešení své koupelny. Jejich mimořádně čistý design v různých 
barevných a materiálových kombinacích se v provedení na omítku nebo  
k zapuštění do roviny s plochou výtečně hodí do každé koupelny. Zjistěte 
si více o kompletních řešeních v osvědčené kvalitě Villeroy&Boch –  
od jednoho výrobce a „Made in Germany“. 

BAREVNÉ VARIANTY

M300
M200

M200

E300

E300
E200

DESKA (sklo)

Glass, Glossy Black Glass, Glossy Grey Glass, Glossy White

DESKA (plast)

Chrome Chrome Matt White

Black Matt Anthracite Matt White Matt

Design: M300 / E300

Design: M200 / E200

Glass, Terra

Puristické designem,  
     mimorádne elegantní v koupelne
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villeroyboch.com/viclean

VICLEANVICLEAN
Design a zdraví na 
        nejvyšší úrovni

Voda je synonymem zdraví. Její přirozená svěžest a čistota působí 
blahodárně na naše smysly a přináší pohodu, bez které by koupelna 
nebyla koupelnou. Přináší uvolnění a osvěžení a dělá z každodenní 
péče požitek pro tělo i duši. Dopřejte si potěšení příjemného pocitu, 
jako byste se právě osprchovali, s WC s bidetovou sprškou ViClean 
od Villeroy&Boch. ViClean vás komfortně umyje jemným, teplým 
proudem vody. Poté se jednoduše osušíte měkkým ručníkem nebo 
papírem. Je to šetrné k pokožce a naprosto hygienické. 
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VICLEAN

VICLEAN-I 100
Decentně osvěžující. Geniálně blahodárný.

REVOLUČNÍ DESIGN 
Překvapivě rovné: Poprvé není celá technika  

integrována v sedátku, ale v keramickém těle.  

Víko proto může mít zcela rovný tvar a WC  

s bidetovou sprškou zvenčí vypadá jako obyčejné WC. 

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ 
Jednodušší než kdy předtím:  

Ať s přehledným dálkovým ovladačem nebo  

aplikací v chytrém telefonu, komfortní obsluha 

nového WC s bidetovou sprškou v podstatě  

 nepotřebuje návod. 

VITALIZUJÍCÍ VODNÍ PAPRSEK
Mimořádně šetrný: Inovativní vodní paprsek  

HarmonicWave se pohybuje zlehka vpřed a vzad  

a současně se vlní ze strany na stranu, čímž  

zajišťuje zvláště důkladné a osvěžující mytí.

 Nedostižný  
      design
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PŘÍRODNÍ DESIGN 
Organický design, inspirovaný obrysem listu,  

se harmonicky začlení do každé koupelny  

a stane se její elegantní ozdobou.

BLAHODÁRNÝ KOMFORT 
ViClean-L má řadu funkcí, které vás budou 

rozmazlovat: od integrovaného nočního 

osvětlení přes vyhřívání sedátka  

po volitelné uživatelské profily.

PERFEKTNÍ HYGIENA
Špičkovou záležitostí je rozšiřující  

se panoramatický vodní paprsek  

s regulovatelnou ší řkou,  

který slibuje optimální omytí  

s wellness charakterem.

VICLEAN-L
Inspirováno přírodou

      Rovnováha  
esteticnosti a funkcnosti
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VICLEAN

BEZPODMÍNEČNÝ KOMFORT 
Samočinné zvedání a zavírání víka, noční 

osvětlení či individuální uživatelské profily, 

vyhřívání sedátka, teplovzdušný vysoušeč 

či mnohé další komfortní funkce – tady  

prostě už není co víc si přát.

BEZPODMÍNEČNÁ HYGIENA
Špičkovou záležitostí je provzdušněný  

vodní paprsek, který je velice jemný  

a omyje vás mimořádně šetrně. Komfortní 

funkce mytí si může každý přizpůsobit 

svým potřebám.

VICLEAN-U+
Více komfortu

INDIVIDUÁLNÍ FUNKCE
Plně vybaveno příjemnými funkcemi splňuje  

ViClean-U+ nejvyšší nároky na komfort  

a tělesnou pohodu.

Plne vybavené  
      komfortem
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 ZRCADLA 
 A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

Lesk pro každou koupelnu
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ZRCADLA A ZRCADLOVÉ SKŘÍŇKY

MORE TO SEE 14

MY VIEW-IN

STYLOVÝ ZAŘIZOVACÍ PRVEK 
Prostorné zrcadlové skříňky vypadají  

dobře nejenom zvenčí. Zalíbí se  

vám i uvnitř – možnostmi flexibilního  

uspořádání a obsáhlým vybavením.

MY VIEW 14

MY VIEW-IN

Jsou praktické, pohledné a stanou se ozdobou vaší koupelny:  
seznamte se se zrcadly a zrcadlovými skříňkami Villeroy&Boch  
v nejrůznějších provedeních a velikostech. Za zmínku stojí energeticky 
úsporné diodové osvětlení s regulací intenzity a s nastavitelnou 
barvou světla, které můžete kdykoli přizpůsobit vašim potřebám –  
od jasného a přirozeného po teplé a příjemné. Seznamte se také se 
zrcadly More To See 14 s audiosystémem (na objednávku) a se 
zrcadlovými skříňkami My View-In zapuštěnými do stěny.

villeroyboch.com/moretosee

villeroyboch.com/myview

Je duležité  
  mít prehled 
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INOVACE
I v pokroku  
    o krok napred
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INOVACE

Už od svého vzniku v roce 1748 je Villeroy&Boch podnikem, který 
na sobě neustále pracuje. Který od počátku usiluje o to, aby byl 
nejlepším na trhu a svými inovacemi udával směr dalšího vývoje. 
V rámci toho dnes pracuje v odděleních výzkumu a vývoje v sídle 
fi rmy v Mettlachu i v zahraničních pobočkách řada vysoce kvalifi ko-
vaných odborníků, kteří využívají nejmodernější přístroje a testovací 
zařízení. To proto, že našimi inovacemi chceme zlepšovat kvalitu 
života. Mnohé z nich představují patentovaná řešení, která nabízí 
pouze Villeroy&Boch. Snižují spotřebu vody, usnadňují čištění, 
zvyšují komfort a vždy kladou důraz na estetiku a funkčnost tvaro-
vého řešení.

HYGIENA

KOMFORT

DESIGN

Vždy o nápad   
  pred ostatními

MATERIÁL
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TITANCERAM
     Keramika mistruů
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Pevnější. Tenčí. Tvarově dokonalá. Villeroy&Boch taví přírodní suro-
viny – živec, křemen, hlínu a oxid titaničitý – a vytváří materiál,  
který spojuje vlastnosti prvotřídní keramiky s vysokou tvrdostí: 
TitanCeram. Umožňuje tím vznik působivě subtilních tvarů se  
zřetelně vyrýsovanými hranami, které jsou současně pevné a robustní. 
Seznamte se s našimi novými kousky ve špičkovém designu – s umy-
vadly z TitanCeramu z luxusních kolekcí Antheus, Artis, Finion  
a Memento 2.0.

villeroyboch.com/titanceram

Materiál pro subtilní   
  mistrovská díla
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TITANGLAZE
Matná. Krásná. Silnejší.
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TITANGLAZE

Naše nová glazura TitanGlaze se nemusí lesknout, aby se skvěla: 
její moderní matný povrch je současně mimořádně krásný a ex- 
trémně odolný. Díky krystalickému oxidu hliníku vysoké čistoty 
zušlechťuje TitanGlaze keramiku povrchem, který je mimořádně 
odolný proti úderům a poškrábání. A dokáže se postarat o zacho-
vání jedinečného vzhledu vaší koupelny – aby i po mnoha letech 
vypadala stejně bezvadně jako první den.

villeroyboch.com/titanglaze

TRVALE KRÁSNÁ
Čistě bílá matná barva Stone White 

vypadá velmi draze a propůjčuje keramice 

eleganci a individualitu. Extrémní pevnost 

glazury TitanGlaze zajišťuje, aby povrch 

zůstal i po letech používání perfektní.

Naše 
nejodolnejší 
glazura  

119



provedení bez  
splachovacího kruhu

antibakteriální  
ochrana

povrchová úprava keramiky 
odpuzující nečistoty

integrovaná  
svěžest

NÁŠ ŠAMPIÓN V HYGIENĚ
Inovativní klozet pro ctyrnásobnou cistotu
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DIRECTFLUSH
Zcela hygienický

Nová generace klozetů bez splachovacího kruhu splňuje nejvyšší 
požadavky na hygienu a umožňuje rychlé a důkladné čištění. Klozety 
DirectFlush garantují maximální splachovací účinek při minimální 
spotřebě pouze 3/4,5 l a šetří současně životní prostředí i vaši peně-
ženku. A co je nejlepší: díky stále širší paletě modelů jsou klozety 
DirectFlush k dispozici už bezmála pro všechny běžné kolekce.

Provedení bez  
splachovacího kruhu

villeroyboch.com/directflush

KLOZETY BEZ SPLACHOVACÍHO 
 KRUHU „RIMLESS“

bez splachovacího kruhu | bez clony

KLOZETY BEZ SPLACHOVACÍHO  
KRUHU DIRECTFLUSH 

bez splachovacího kruhu | s clonou

Clona

BĚŽNÉ KLOZETY 
se splachovacím kruhem | s clonou

Clona

Splachovací 
kruh

DŮKLADNÉ SPLACHOVÁNÍ 
novativní design umožňuje velmi  

d kladné splachování celého vnitřku  

mísy bez jediného vystříknutí.
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VIFRESH
Jednoduché. Neviditelné. Svěží.

Zajistit jednoduchým a estetickým způsobem hygienickou péči  
o klozetovou mísu a svěží vůni je možné pomocí ViFresh, inovativní 
přihrádky po WC bloky. Osazená do keramického korpusu klozetu je 
takřka neviditelná. Plní se běžně prodávanými WC bloky nebo čisti-
cími gely s vůní, aniž by bylo nutné dotýkat se nehygienických partií 
v míse. Jelikož proud vody při splachování již není brzděn košíčky  
s vůní umístěnými v míse, hodí se ViFresh skvěle také pro klozety bez 
splachovacího kruhu.

villeroyboch.com/vifresh

FUNKČNÍ A ESTETICKÁ 
řihrádka ViFresh je velmi snadno přístupná  

a dá se rychle plnit i čistit. Díky odpovídající velikosti  

nádržek pro C bloky a gely dochází k optimálnímu  

dávkování čisticího prostředku.

Integrovaná svežest
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 V E

ANTIBAC
Chrání trvale před bakteriemi

AntiBac je inovativní hygienické řešení pro koupelny, které výrazně 
snižuje riziko přenosu bakterií. Nová glazura totiž pomocí iontů 
stříbra prokazatelně snižuje množení bakterií na keramických  
površích a klozetových sedátkách o více než 99,9 %. V kombinaci  
s CeramicPlus a s klozety DirectFlush bez splachovacího kruhu zaru-
čuje AntiBac maximální čistotu a hygienu – po celou dobu životnosti 
výrobku!

CERAMICPLUS
Více čistoty — více času pro kvality života

Již více než patnáct let usnadňuje CeramicPlus – povrchová úprava keramiky 
odpuzující nečistoty – milionům zákazníků udržování koupelny v čistotě.  
Novátorská technologie zušlechťování povrchu zajišťuje, že se kapky na povrchu 
okamžitě shluknou do kuliček a stečou do odpadu i s rozpuštěnými nečistotami  
a složkami vody způsobujícími vodní kámen. A pokud na povrchu přece jen něco 
ulpí, CeramicPlus lze daleko snadněji vyčistit. Snadněji odstranit se dají dokonce 
i zaschlé skvrny vápenatých usazenin, a to ekologicky, bez použití agresivních 
čisticích prostředků – a to je v koupelně skutečná přednost! Testováno a potvr-
zeno ústavem pro aplikovaný výzkum wfk – Institut für Angewandte Forschung.villeroyboch.com/antibac

villeroyboch.com/ceramicplus
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Vana Squaro Edge 12 a její  
dokonale přesné tvary

uaryl® umožňuje montáž trysek  
InvisibleJets do roviny s povrchem vany

QUARYL®
Věčná krása

Již první dotyk fascinuje. Koupelnové výrobky z materiálu Quaryl®, 
hladké jako hedvábí, příjemně hřejivé při doteku, vám poskytují 
pocit pohody. Rovněž jejich design zanechá trvalý dojem. Inspirujte 
se nadčasově přesvědčivým a dokonalým stylem, který vám zprostře-
dkuje pouze Quaryl®. Robustní povrchy a stálá kvalita zaručují doko-
nalý požitek z koupele a sprchování. Odhalte kouzlo komfortních van 
a sprchových vaniček vyrobených z vysoce kvalitního Quaryl®. 
Vychutnejte si jedinečné a nádherné chvíle ve vaší koupelně.

villeroyboch.com/quaryl
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L® | VISEAT

Samočinné zvedání a zavírání víka egulovatelné vyhřívání sedátka 

VISEAT 
Sedátko jako z pohádky

Nebylo by to krásné, jít v noci na záchod a nemuset si rozsvěcet? 
Nemuset si už nikdy sednout na prochladlé sedátko, když se dlouho 
větrá? Seznamte se s novým sedátkem ViSeat a užívejte si zbrusu 
nových příjemností, které sezení na něm přináší. Jeho příjemné 
noční osvětlení, jeho regulovatelné vyhřívání a samočinné zvedání  
a zavírání víka z něj dělají to nejkomfortnější sedátko, jaké jste kdy 
viděli. Seznamte se s novým klozetovým sedátkem třídy „komfort“.

villeroyboch.com/viseat
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK  
    VILLEROY&BOCH

 Remeslo z rukou mistru 
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KV L  B EK

FINION
Subtilní linie koupelnové kolekce Finion tvoří  
dokonalý rámec pro koupelnový nábytek, který může 
přesně odpovídat vašim požadavkům. Celou řadu 
detailů, od řešení čel přes materiál a barvu povrchu  
až po regulovatelné osvětlení, můžete přizpůsobit  
vlastnímu vkusu. Komfortní otevírání nábytku bez 
úchytek umožňuje funkce Push-to-open. Povrch  
v elegantních matných barvách je opatřen čtyřmi  
vrstvami toho nejkvalitnějšího laku.  
Více informací o kolekci Finion na straně 30.

Práce s kvalitním materiálem vyžaduje maximální pečlivost. Velká 
péče je věnována už procesu sušení dřeva na vzduchu. Průběžně se 
kontroluje kresba dřeva, struktura a také barva povrchu. Podle 
nejpřísnějších kritérií se provádí i dokončování hran a rohů, které je 
u nábytku velice důležité. Povrch i vnitřní vybavení každého kusu 
nábytku zhotovují naši zkušení kvalifikovaní pracovníci s láskou  
k řemeslu, kdy po každé pracovní operaci následuje ještě důkladná 
kontrola kvality. Na to se můžete spolehnout.

Šírka hran 
jen 8 mm
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VENTICELLO
Čistý design, moderní vyznění – nábytek koupelnové 
kolekce Venticello fascinuje střídmostí linií a estetickou 
odlehčeností. Ať s ušlechtilou strukturou dřeva či  
s módními skleněnými čely, nábytek lze skvěle sladit  
s vaším stylem a volbou barvy úchytek dovést k doko- 
nalosti osobitým akcentem. Skleněná čela odolná proti 
poškrábání umí být velmi působivá díky dekorativním 
kontrastům světla a stínu a zrcadlovému efektu.  
Další barevné kombinace koupelnové kolekce  
Venticello najdete na straně 60.

LEGATO
Nábytek koupelnové kolekce Legato, působivý svou 

jednoduchostí, upoutá rafinovanými detaily, například 
diodovým osvětlením pod umyvadlovou deskou.  
To spolu se zešikmenými hranami vytváří dojem  

absolutní lehkosti a deska působí, jako by se vznášela. 
Lineární design nábytku umocňují čela bez úchytek. 

Více o kolekci Legato na straně 42.

Subtilní lištové  
  úchytky pro  
    silný dojem
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KV L  B EK

HOMMAGE
Luxusní nábytek Hommage nezapře svůj původ. 
Každá pracovní operace je totiž prováděna  
s maximální pečlivostí a zaujetím. Stylovou věrností  
do posledního detailu se vyznačují i umyvadlové 
desky z kvalitního mramoru a keramické úchytky.  
Více o koupelnové kolekci Hommage na straně 38.

S dýhami z 
ušlechtilých drevin

ANTHEUS
Nábytek koupelnové kolekce Antheus  

charakterizují čisté linie a puristické tvary,  
jak dokazuje umyvadlo na desku, které se 

prezentuje na desce z ušlechtilého mramoru  
s fazetovými hranami nesené elegantní ohýba- 

nou nerezovou podnoží. Kolekci doplňují 
skříňky s dýhou z dřevin americký ořešák, 

American Walnut, nebo jasan černý, Black Ash, 
s rafinovaně zapuštěnými úchytkami.  

Více o koupelnové kolekci Antheus na straně 18. 

129



VILLEROY&BOCH NAŽIVO
JSME TU PRO VÁS
Nikde si naše výrobky neužijete víc než u vás doma. Vyzkoušet si kvalitu Villeroy&Boch však můžete už při vymýšlení koupelny. Možností máte celou řadu: služby zákazníkům poskytujeme přímo v sídle  

naší firmy v Mettlachu, u specializovaných prodejců nebo na internetu na adrese villeroy-boch.com – všude se vždy setkáte s přívětivým a vstřícným jednáním. Samozřejmě i dlouho poté, co se k vám výrobky  

Villeroy&Boch nastěhovaly.

   Nejrychlejší 
 cesta k vaší  
  koupelne snu 
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DIGITÁLNÍ PLÁNOVACÍ NÁSTROJE

AUGMENTED REALITY APP

Promítněte si výrobky Villeroy & Boch 

do své 3D koupelny a prohlédněte si je 

na svém smartphonu nebo tabletu 

 virtuálně ze všech stran.

villeroyboch.com/ar-app

PLÁNOVAČ KOUPELEN

Navrhněte si svou koupelnu snů jednoduše sami 

do půdorysu vlastní koupelny a poté pošlete své 

návrhy autorizovanému prodejci ve vaší blízkosti.

villeroyboch.com/bathroom-planner

KOUPELNOVÝ INSPIRÁTOR

Stačí pár kliků a můžete si prolistovat rozmanité 

návrhy řešení – a udělat si tak předběžný obrázek 

o tom, jak by vaše nová koupelna snů mohla vypadat.

villeroyboch.com/bathroom-inspiration

SPECIFIKACE VÝROBKU

Zjistěte si každý důležitý detail 

o jednotlivých výrobcích na přehledných 

stránkách výrobků: od rozměrů přes 

vybavení až po vhodné příslušenství.

villeroyboch.com/products

VYHLEDÁVAČ STYLŮ

Defi nujte svůj zcela osobitý styl a zjistěte, 

které z kvalitních kolekcí Villeroy & Boch 

nejlépe odpovídají vašemu vkusu.

villeroyboch.com/stylefi nder

1. Ins pirace

2. Informace

3. N ávrh



VILLEROY-BOCH.COM

Váš poradce

9302 7K C8 · 2018 Printed in Germany · Odchylky v barvě a rozměrech odpovídají obvyklým tolerancím. Změna sortimentu, modelů a barev vyhrazena.

ČESKÁ & SLOVENSKÁ REP.

Villeroy&Boch Czech s.r.o.
Divize koupelen a wellness
Türkova 5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Informace o skladových zásobách:
+420 601 102 681
Technické dotazy:
+420 724 134 983

VILLEROY&BOCH

INTERNATIONAL

Villeroy&Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Postfach 1230
D-66689 Mettlach

Zákaznický servis v Nĕmecku:
+49 (0) 6864 81 1461




