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KoleKcja łazienKowa la Belle
Kolekcja ceramiki La Belle utrzymana jest w stylu nawiązującym do neobaroku. W ofercie jest szeroki 
wybór umywalek nablatowych i do montażu z meblami o różnorodnych kształtach i zdobieniach, 
o wymiarach od 1000 x 490 mm do 520 x 460 mm.
La Belle to także wiszący bidet i miska ustępowa z nowym, wyjątkowo łatwym  systemem 
montażu Supra Fix. Ceramika dostępna jest w kolorach alpin white i star white standardowo ze 
szkliwem ceramicplus ułatwiającym utrzymanie w czystości. Umywalki występują także w wersji 
z charakterystycznym dekorem La Rose. Kolekcję uzupełnia wanna wolnostojąca oraz utrzymana 
w tym samym stylu seria mebli łazienkowych i luster.

loop & Friends
Najpopularniejsza seria umywalek w ofercie firmy Villeroy & Boch. Prosty design, duży wybór kształtów (okrągłe, owalne, kwadratowe, 
prostokątne) i rozmiarów oraz różnorodność sposobów montażu – to wszystko sprawia, że umywalki te pozwalają na dużą elastyczność 
w indywidualnym projektowaniu łazienki. Dostępne są modele stojące na blacie, nablatowe, podblatowe oraz najnowsza wersja do połowy 
wbudowana w blat. Nowością w serii są też umywalki w modnych kolorach espresso i cassis inspirowane aktualnymi trendami, które 
z pewnością ożywią każdą łazienkę.

one & only
Kolekcja nieszkliwionego gresu porcelanowego One & Only inspirowana jest organicznymi formami oraz naturalnymi ciepłymi barwami. 
Innowacyjne powierzchnie oraz starannie wykonane dekory tworzą niezwykłe wrażenie – kolory zdają się zmieniać w zależności od kąta 
padania światła, a miejscami powstaje efekt delikatnego migotania. Powierzchnia vilbostoneplus zwiększa odporność płytek na zabrudzenia. 
Płytki podstawowe przeznaczone zarówno na ściany jak i na podłogi, występują w trzech kolorach: kremowym, szaro-brązowym oraz mokka, 
w formatach 45 x 90, 20 x 90, 10 x 90, 30 x 60, 20 x 60, 10 x 60 cm. W tych samych barwach dostępna jest także mozaika 30 x 30 cm 
(odpowiednia na ściany i na podłogi). Dodatkowo kolekcja One & Only oferuje efektowne dekory ścienne w odcieniu kremowym w formatach 
45 x 90 oraz 30 x 60 cm, wielobarwną mozaikę w trzech wariantach kolorystycznych w formacie 30 x 30 cm oraz listwy dekoracyjne 3D w formacie 
10 x 60 cm.

suBway 2.0
Popularną kolekcję charakteryzuje minimalistyczne wzornictwo i funkcjonalność, czego najlepszym przykładem są umywalki pozbawione 
jakichkolwiek elementów zakłócających prostotę formy. W sumie dostępnych jest 11 modeli prostokątnych, w tym jeden podwójny, oraz 
6 modeli zaokrąglonych o różnorodnych rozmiarach. Dzięki temu Subway oferuje odpowiednią umywalkę do każdej łazienki niezależnie od 
ilości miejsca i stylu aranżacji. Kolekcja Subway obejmuje także wszechstronny program meblowy oraz bogaty wybór produktów wellness: 
wanien, brodzików i kabin prysznicowych. Niezwykle szeroka oferta zapewnia nieograniczone możliwości w zakresie indywidualnej aranżacji 
przestrzeni łazienkowej. Siłą kolekcji Subway jest też korzystny stosunek ceny do jakości.Firma Villeroy & Boch istnieje nieprzerwanie od ponad 

260 lat, a od 16 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 swego istnienia firma specjalizuje się także 
w rozwiązaniach dla sektora komercyjnego. Bogactwo 
oferty, trwałość i doskonały stosunek jakości do ceny 
sprawiają, że produkty Villeroy & Boch są stosowane 
w obiektach referencyjnych na całym świecie. Firma dba 
o estetykę wyrobów i o ich techniczną doskonałość, 
czego dowodem są liczne innowacje wpływające 
na funkcjonalność produktów.


