NIEUWE
WASTAFELS
EN FONTEINEN

ÉÉN COLLECTIE.

Veel vormgevingsvrijheid.
Meer vormen, meer varianten, meer vrijheid bij een prijsbewuste planning.
villeroyboch.com/onovo

ovaal

NIEUW
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rechthoekig

“O.novo geeft de creatieve

en financiële vrijheid om ruimtes
individueel in te richten.”

EEN TIJDLOZE VORMGEVING MET
DUIDELIJKE LIJNEN EN SYMMETRIE.

Nieuw en toch vertrouwd.
DE NIEUWE RECHTHOEKIGE VORM BIEDT EXTRA MOGELIJKHEDEN
VOOR INDIVIDUELE PLANNING.
Met diverse geometrische vormen, afmetingen en montage mogelijkheden biedt O.novo nu voor
vrijwel elke ruimte en elk bouwproject de juiste oplossing. Kies voor de bekende, klassieke ovale
vorm of voor het nieuwe, rechthoekige design. Of het nu gaat om een compacte

of een ruime badkamer voor in een villa, tussenwoning of een woon- of gebouwencomplex – O.novo is toepasbaar in
veel projecten.
Diverse technologieën zijn geïntegreerd of kunnen toegevoegd voor meer comfort, hygiëne en
duurzaamheid. Combineer bovendien deze nieuwe producten met de bestaande O.novo toiletten,
de elegante baden en functionele douchevloeren.
O.novo - Tijdloos, functioneel design in de bekende Villeroy&Boch kwaliteit met een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
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De nieuwe rechthoekige vorm geeft
nog meer vormgevingsvrijheid en sluit
aan bij de huidige trends in de markt.

NIEUW

Traditioneel keramiek

Met CeramicPlus

Dankzij de optionele vuilafstotende
CeramicPlus toplaag hechten vuil en
kalk zich amper en daardoor zijn de
wastafels bijzonder eenvoudig te
reinigen.

Deze innovatieve oppervlaktetechnologie
reduceert de groei van bacteriën aantoonbaar met meer dan 99,9 %. In combinatie
met CeramicPlus garandeert AntiBac een
optimale hygiëne van de wastafel en het
toilet.

De rechthoekige wastafels.
DRIE FORMATEN, TWEE INBOUWVARIANTEN, ÉÉN IDEE:
MEER VORMGEVINGSVRIJHEID.
Met de nieuwe rechthoekige wastafels breiden we de O.novo collectie uit met talloze
opties. Met wand- en inbouw-/opzetwastafels is er voor vrijwel elk ruimteconcept de
passende oplossing.
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De nieuwe O.novo fonteintjes zijn functioneel
en stijlvol.

Form follows function: De compacte fonteintjes bieden de grootst
mogelijke bewegingsvrijheid in de kleinste ruimtes. Verkrijgbaar met
een kraangat links of rechts.

NIEUW

MOOIE KEUZE VOOR DE KLEINE RUIMTE.

De nieuwe fonteintjes.
NU OOK IN EEN RECHTHOEKIG DESIGN.
Waar weinig ruimte is, zijn intelligente oplossingen vereist. Met een O.novo fontein (verkrijgbaar
in diverse formaten) wordt de beschikbare ruimte in elk toilet en elke nis optimaal benut.
De fontein vormt in combinatie met één van de stijlvolle Villeroy&Boch toiletten een handige
en mooie oplossing voor kleine ruimtes.
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Er is een geschikt formaat voor elke
b adkamer en toiletruimte.

Gebogen vormen stralen rust uit en passen
bij een natuurlijke inrichtingsstijl.

ZO KENNEN WE O.NOVO.

Ovaal. Hoogwaardig.
Betaalbaar.
DE OVALE KLASSIEKER BLIJFT ALLE WENSEN VAN EEN KWALITIEVE,
TIJDLOZE COLLECTIE VERVULLEN.
De wastafels met ovale vormgeving blijven populair. De klassieke vorm staat mooi in elke
ruimte. Bovendien zijn er interessante combinaties mogelijk met de nieuwe rechthoekige
modellen.
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De spoeltechnologie DirectFlush
reinigt bijzonder grondig tot
bovenaan en b espaart water.

AL JAREN SUCCESVOL.

De O.novo toiletten.
De O.novo toiletten hebben een tijdloos design en door hun stijlvolle elgantie kunnen ze
met diverse collecties gecombineerd worden. Alle toiletten van Villeroy&Boch hebben een
uitstekend zitcomfort en door te kiezen voor een closet met DirectFlush-technologie of een
afwerking met CeramicPlus wordt het schoonmaken nog eenvoudiger. De closets zijn los
verkrijgbaar, maar ook met een bijpassende zitting in een handige combipack.
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Het O.novo diepspoel closet voor miva toepassingen
is 6 cm hoger dan een standaard uitvoering. Verkrijgbaar in wandhangende of staande versie.
Daarnaast zijn er nog andere miva oplossingen
verkrijgbaar.

Staand closet of wand-wc: alle O.novo toiletten vormen een mooie
combinatie met een klassiek fontein met ovale vorm of met één van
de nieuwe fonteinen met een rechthoekig design.

Voor diverse toepassingen.
Functie en design gecombineerd. De toiletten uit de O.novo collectie zijn er in diverse variaties,
zoals een standaard diepspoel wandcloset of in een compacte uitvoering. Ook zijn er staande
modellen met diepspoel of vlakspoel. In het assortiment zijn diverse miva toepassingen, zoals
een verhoogd closet of een vlakspoeltoilet en deze vormen een functionele en stijlvolle combinatie met de speciale O.novo Vita wastafels en ViCare accessoires. Ook is er een O.novo kids
assortiment met speciaal op deze doelgroep afgestemde sanitaire oplossingen.
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O.novo wastafels en toiletten
OVAAL
WASTAFELS

FONTEINEN

Wandwastafel
55 / 60 / 65 cm

Wandwastafel
55 cm Compact

Fontein
45 / 50 cm

Inbouwwastafel
56 cm

Inbouwwastafel
55 cm

Fontein
50 x 25 cm Compact

Onderbouwwastafel
53 / 60 cm

Onderbouwwastafel
38 / 43 / 48 cm

Hoekfontein
32 cm

Fontein
36 cm Compact
(met kraangat links of rechts)

Fontein
41,5 cm Compact

WANDCLOSETS

Diepspoelcloset
met spoelrand
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Diepspoelcloset
DirectFlush - zonder spoelrand

Diepspoelcloset Compact
met spoelrand

Vlakspoelcloset
met spoelrand

CombiPack voor alle
diepspoel wandclosets
beschikbaar

01 White Alpin
R1 White Alpin CeramicPlus
T1 White Alpin AntiBac

Alle keramische producten kunnen met
CeramicPlus of AntiBac worden
veredeld.

Alle spoelrandloze
toiletten.

Bij alle toiletten
m.u.v. het
vlakspoelcloset.

RECHTHOEKIG
WASTAFELS

FONTEINEN

NIEUW

NIEUW

Wandwastafel
55 / 60 / 65 cm

Fontein
45 / 50 cm

Inbouwfontein
45 cm

NIEUW
Inbouwwastafel
55 / 60 / 65 cm

NIEUW

NIEUW
Inbouwwastafel
60 cm

Fontein
50 x 25 cm Compact

NIEUW
Onderbouwwastafel
54 cm

Fontein
36 cm Compact

NIEUW
Fontein
36 cm Compact

STAANDE CLOSETS

Vlakspoelcloset
met spoelrand, AO of PK

Vlakspoelcloset
met spoelrand,AO of PK
+ 6 cm

Diepspoelcloset voor
combinatie, AO of PK

Diepspoelcloset DirectFlush voor combinatie, PK
Compact

Combipacks voor alle
staande versies
beschikbaar
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De baden kunnen naar wens worden uitgevoerd
met een whirlpoolsysteem.

De elegante O.novo inbouwbaden van acryl met rechthoekige vorm
zijn in diverse formaten leverbaar. In Star White of White Alpin.

Douchevloeren van hoogwaardig acryl in
Star White of White Alpin.

DE BADKAMER WORDT EEN OASE VAN ONTSPANNING.

O.novo baden en douchevloeren
900 X 900 mm

1800 X 800 mm
1900 X 900 mm

1600 X 700 mm
1700 X 750 mm
1700 X 700 mm

1700 X 750 mm
1800 X 800 mm
1900 x 900 mm
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900 X 800 mm
1000 X 800 mm
1200 x 900 mm

800 X 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

DE COMPLETE EXPERTISE VAN VILLEROY&BOCH.

Technologieën van O.novo.
MET O.NOVO KRIJGT U INNOVATIES VAN VILLEROY&BOCH VOOR EEN
GUNSTIGE PRIJS.
Villeroy&Boch heeft altijd innovaties ontwikkeld die de moderne badkamer definiëren. Elke
technologie is een innovatie op het gebied van hygiëne, duurzaamheid en comfort. Vrijwel alle
toiletten zijn uitgerust met DirectFlush, wat het schoonmaken eenvoudiger maakt en het
waterverbruik vermindert. Net zoals AquaReduct, dat voldoet aan de wensen op het gebied van
duurzaamheid. En de optionele veredeling met AntiBac en CeramicPlus zorgen voor hygiëne en
een eenvoudige reiniging.
15

NEDERLAND
Villeroy&Boch
Badkamer&Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht
Tel: +31 (0)30 247 34 53
E-mail: verkoop@villeroy-boch.com

VILLEROY-BOCH.COM
· 2020· Kleur- en maatafwijkingen vallen binnen de gebruikelijke marges. Deze brochure toont een selectie van de O.novo collectie.
Kijk in de Villeroy & Boch prijslijst voor het gehele assortiment. Assortiments-, model- en kleurwijzigingen voorbehouden.

