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NB: Het navolgende is vrijblijvend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze visualisatie.
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Assortiments-, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Voor het sanitair en tegelwerk van uw nieuwe woning heeft Raab Karcher een badkamer en toiletruimte samengesteld.
In deze brochure vindt u een complete presentatie van de badkamer en toiletruimte. Uiteraard kunt u alle producten uit deze
brochure, in onze showroom te bekijken.
U bent van harte welkom in onze showroom waar wij u, aan de hand van uw persoonlijke wensen, volledig kunnen adviseren
over uw badkamer en toiletruimte.
Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken.

Onze showroom is geopend op:
Dinsdag t/m vrijdag		
8.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag		
9.00 uur - 16.00 uur
Tot ziens in Waddinxveen.
Met vriendelijke groet ,
Verkoopteam Raab Karcher Waddinxveen
Raab Karcher
Staringlaan 8
2741 GC Waddinxveen
(0182) 62 12 22
www.raabkarcher.nl
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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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SANITAIR
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TOILETRUIMTE

Diepspoelcloset O.novo met zitting met deksel, kleur wit
- wandhangend
Artikelnummers:
5660 10 01
9M39 61 01

Inbouwreservoir en bedieningspaneel Erkalinea Salzach, kleur wit
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Fontein O.novo, afm. 36 x 27,5 cm, met kraangat rechts, kleur wit
Artikelnummer:
5360 38 01
Afvoer dmv plugbekersifon en muurbuis, chroom
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BADKAMER

Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit
Artikelnummer:
5160 60 01
Afvoer dmv bekersifon en muurbuis, chroom

Spiegel 60 x 60 cm met verdekte bevestiging
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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BADKAMER

Douchevloer O.novo (Acryl), afm. 90 x 90 x 6 cm, kleur wit
Artikelnummers:
UDA0906DEN1V-01 Douchevloer
U82990000 Douchevloerondersteuning

Diepspoelcloset O.novo met zitting met deksel, kleur wit
- wandhangend
Artikelnummers:
5660 10 01
9M39 61 01

Inbouwreservoir en bedieningspaneel Erkalinea Salzach, kleur wit
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch
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KRANEN
Inhoudsopgave

Productfoto
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Product naam

Oppervlakken

Artikelnummer Pagina

Logis
toiletkraan 70 voor koud water

chroom

71120000

3

Logis
ééngreeps wastafelmengkraan 70 met pop-up
afvoergarnituur

chroom

71070000
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Crometta 85
Vario renovatieset 65 cm EcoSmart met
Ecostat Universal thermostaat

chroom

27058000
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TEGELPAKKET

Wandtegel 20 x 25 cm, glans wit

Vloertegel 30 x 30 cm, lichtgrijs

Vloertegel 30 x 30 cm, middengrijs

Vloertegel 30 x 30 cm, greige

Vloertegel 30 x 30 cm, donkerbruin
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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

