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KOLEKCjA OMNiA ARChiTECTuRA
Kolekcja Omnia architectura to współczesna forma stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie. 
Funkcjonalne i wyraziste wzornictwo, przystępna cena oraz obszerny asortyment 34 produktów tworzą 
idealną ofertę dla sektora komercyjnego. W skład kolekcji wchodzą: kilkanaście modeli umywalek  
o szerokości od 360 mm do 700 mm, miski WC i bidety wiszące i stojące, pisuary oraz wanny. W ofercie są 
także produkty przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych: umywalka Vita o szerokości 65 cm i dłuższa od 
standardowej miska ustępowa. miski WC są przystosowane do systemu Powerflush, który umożliwia bardzo 
dokładne spłukiwanie. Ceramika oferowana jest w kolorach white alpin i pergamon – opcjonalnie w wersji 
ceramicplus, ułatwiającej utrzymanie czystości, oraz star white – standardowo w wersji ceramicplus i ze szkliwem 
activecare z jonami srebra, które utrudnia namnażanie się bakterii.
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Firma Villeroy & Boch istnieje nieprzerwanie od 
ponad 260 lat, a od 15 jest obecna na polskim rynku. 
Założona w 1748 r. jako manufaktura porcelany, 
stopniowo poszerzała asortyment o kolejne grupy 
produktów do wyposażenia i dekoracji wnętrz. 
Dziś Villeroy & Boch jest koncernem o uznanej 
renomie, obecnym w 125 krajach z ofertą, na którą 
składają się – oprócz zastawy stołowej, sztućców 
i szkła – płytki ceramiczne, ceramika sanitarna, 
meble, baterie i akcesoria łazienkowe, produkty 
wellness, zlewy ceramiczne i armatura kuchenna, 
wanny spa i sauny. 
Dzięki tak różnorodnej ofercie Villeroy & Boch nie 
tylko dostarcza konkretne produkty do urządzania 
wnętrz, ale jest wręcz kreatorem stylu życia. Od 
początku firma specjalizuje się także w rozwiązaniach 
dla sektora komercyjnego. Bogactwo oferty, trwałość  
i doskonały stosunek jakości do ceny sprawiają,  
że produkty Villeroy & Boch są chętnie stosowane  
w obiektach referencyjnych na całym świecie.

MEMENTO
Kolekcja memento to bogaty wybór geometrycznych, minimalistycznych umywalek oraz utrzymane w tej samej 
stylistyce miski ustępowe i bidety, dostępne także w kolorze czarnym. Oferta umywalek składa się z modeli 
o szerokości od 500 do 1200 mm, wiszących i do montażu z meblami. Dostępne są warianty z przelewem 
i bez, z wybitym otworem na baterię i bez, można je wyposażyć w relingi na ręczniki. umywalki oferowane 
są w dwóch odcieniach bieli (white alpin – opcjonalnie w wersji ceramicplus, ułatwiającej utrzymanie 
czystości, oraz star white – standardowo w wersji ceramicplus i ze szkliwem activecare z jonami srebra, 
które utrudnia namnażanie się bakterii) oraz w kolorze błyszczącym czarnym (glosy black – standardowo 
w wersji ceramicplus). Istnieje też ekskluzywna seria new Glory zdobiona barkowymi wzorami, idealna do 
eleganckich apartamentów. 

SquARO
W skład serii Squaro wchodzą wanny o nowoczesnym designie i różnorodnych kształtach (prostokątne, 
narożne w kształcie ćwiartki koła i sześciokątne) oraz brodziki. Wszystkie produkty wykonane są z Quarylu® 
(mieszanka akrylu z kwarcem), trwałego tworzywa o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych 
i dostępne w 9 kolorach. Wanny są wyjątkowo głębokie i przestronne. można je wyposażyć w jeden z 6 
systemów hydromasażu Villeroy & Boch, a prostokątną dodatkowo w zagłówek.
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pRO ARChiTECTuRA NEw
Kolekcja modularnych płytek Pro Architectura new w bardzo bogatej palecie kolorów (54 kolory i odcienie, 
spośród których 40 jest dostępnych jako płytki szkliwione, natomiast pozostałe 14 jako nieszkliwony 
gres porcelanowy) idealnie nadaje się do zastosowania w obiektach komercyjnych, również do basenów 
i brodzików. Formaty płytek są oparte na siatce o boku 10 cm i są efektem podziału lub powielenia tej 
siatki: 2,5x2,5; 2,5x5; 5x5; 10x10; 10x30; 15x15; 20x20; 30x30; 30x60 oraz 60x60 cm. Płytki 2,5x2,5 
i 2,5x5 cm są dostępne na siatce 30x30 cm, a 5x5 i 10x10 cm – na siatce 30x50 cm. Płytki w formacie 5x5 
i większe mają jedną szkliwiona krawędź. można je układać z fugami o szerokości 3 mm. Dopełnieniem 
kolekcji jest bogaty program kształtek, łącznie kilkadziesiąt rodzajów
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SiedziBa Główna firmy w mettlach, niemcy


