
VÆGSKÅLE TIL ALLE FORMÅL
Hos Villeroy & Boch Danmark har vi markedets  

bredeste sortiment af vægskåle uanset, om du skal 

bruge en forhøjet model, en  kompakt skål eller et  

børnetoilet. Her præsenterer vi det komplette  

sortiment af vægskåle fra både Villeroy & Boch samt  

Gustavsberg. Designmæssigt er de alle  velegnede 

til det danske marked. Måske passer en af dem  

perfekt til lige præcis dine kunder eller projekt! 
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DEN NYE GENERATION SMARTE TOILETTER

WC MED ÅBEN 
SK YLLER AND 

WC MED TR ADIT IONEL  
SK YLLER AND

Villeroy & Boch leverer i dag over 20 modeller med 
Direct Flush og i Gustavsbergs sortiment er 5 ud af 
9 vægmodeller nu med Hygienic Flush. 

Gør det let at holde rent,   
samtidig med at der bliver  
skyllet rent helt op og 
rundt i hele skålen. Det 
kan man kalde hygiejnisk!

Er en bakteriefælde uden 
lige og gør det umuligt at 
gøre effektivt og orden-
ligt rent med wc-børste 
og rengøringsmiddel. 

Hos Villeroy & Boch/Gustavsberg arbejder vi konstant 
på at forbedre vores produkter på alle niveauer og ned 
til mindste detalje. 
Åben skyllerand er en revolutionerende skylleteknik, 
som sikrer optimal hygiejne og gør effektivt rent i hele 
kummen – hver gang du skyller. 
Det innovative design med den åbne skyllerand og glat-
te overflader gør det svært for snavset at sætte sig fast 
og gør effektivt rent helt op til den tynde porcelænskant 

øverst på skålen. Ved åben skyllerand forhindrer man 
samtidig, at vandet plasker ud over skålen og rammer 
sæde og gulv.   
Den åbne skyllerand gør rengøringen nemmere og hol-
der wc’et rent og pænt i længere tid.
På vægskåle fra V&B hedder teknikken Direct Flush og 
i Gustavsberg regi er den åbne skyllerandsteknik kendt 
under navnet Hygienic Flush - samme teknik - to vare-
mærker - komplet sortiment.

VÆGSKÅLE TIL ALLE FORMÅL



OVERSIGT WC‘ER V&B

Underskål Wc Underskål Wc  
åben skyllerand

Kombipakke Kombinationskloset
(husk at bestille 
cisterne separat)

Væ
gm

on
te

re
t

Amadea
7C96 B0

Memento
5628 10

Omnia classic
7682 10

Legato
5639 R0

Architectura
4687 HR

O.novo
5660 HR

O.novo
6623 10

Architectura
5685 10

My Nature
5610 10

Sentique
5622 10

Subway 2.0
5602 R0

Architectura
5685 HR

O.novo
5688 H1

Aveo new  
generation

6612 10

O.novo
7677 10

Subway
6600 10

Venticello
4613 R0

Architectura
5685 H1

Architectura
5684 H1

Hommage
6661 B0

O.novo
5660 10

Subway 2.0
5600 10

Architectura
5685 R0

Avento
5656 HR

Architectura
5684 HR

La Belle
5627 10

Architectura
5684 10

Joyce
5607 R0

Avento
5656 RS

Subway 2.0
5614 R2

Lifetime
5672 10

Architectura
5674 10

Legato
5663 R0

Joyce
5607 R2

O.novo
5660 R0

Joyce
5607 HR

Architectura
5684 R0

O.novo
5660 H1

Subway 2.0
5614 R0

Venticello
4611 R0

Vivia
4643 R0

M
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ng



OVERSIGT WC‘ER V&B

OVERSIGT WC‘ER GUSTAVSBERG

Underskål Wc åben 
skyllerand Comfort

Underskål Wc 
kompakt

Underskål Wc åben 
skyllerand kompakt

Kombipakke  
GreenGain

Underskål Wc Vita Underskål Wc åben 
skyllerand Vita

Wc-skål,  
hospitalsmodel

Væ
gm

on
te

re
t

Architectura
4688 R0

O.novo
5688 10

Architectura
4687 R0

Architectura
5638 H0

O.novo
6695 10

O.novo
4695 R0

O.novo
5662 10

Subway 2.0
4609 R0

Architectura
5682 10

Subway 2.0
5606 R0

O.novo
7601 10

O.novo
4601 R0

Omnia classic
7622 10

Vivia
4642 R0

Omnia classic
7667 10

Architectura
5678 10

Subway
6603 10

Subway
6604 10

Subway 2.0
5606 10

M
on

te
ri

ng

Underskål Wc  
kaskadeteknik

Børne-wc

Væ
gm

on
te

re
t

O.novo
7615 10

O.novo
7602 10

M
on

te
rin

g

Underskål Wc Underskål Wc åben skyllerand Kombinationskloset
(husk at bestille cisterne separat)

Væ
gm

on
te

re
t

Nautic 5530
61 3031.000

Logic 5693
61 3029.100

Artic 4330
61 3026.000

Hygienic Flush 5G84
61 3024.000

Care 4G01
61 3022.000

Nordic 339
60 7111.200

Nautic 1522L
60 7124.414

Care 4G95
61 3023.000

Estetic 8330
61 3018.230

M
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SMARTE FUNKTIONER

Hos Villeroy & Boch / Gustavsberg arbejder vi hele tiden med innovative og miljøbevidste løsninger. Resultatet er 
revolutionerende teknologier, som reducerer vandforbruget, fører til bedre komfort og fremhæver vores design.  
For at du let og enkelt kan hjælpe dine kunder med at træffe de rigtige produktvalg, har vi udarbejdet en række 
symboler, der forklarer alle de smarte og ofte usynlige funktioner, der findes på vores toiletter. 

CER AMICPLUS = C+

Mange af vores produkter fås med overfladebehandlingen C+. Det giver porcelænet en 

smudsafvisende overflade, som forhindrer, at kalk og snavs sætter sig fast. C+ er også  

godt for miljøet, fordi du kan gøre rent med mindre og mildere rengøringsmidler.

HYGIENIC FLUSH/DIREC T FLUSH

Smartere skyl, som forenkler rengøringen og forbedrer hygiejnen. Det innovative design  

med glatte flader og åben skyllerand eliminerer alle potentielle smudsfælder. Åben skylle-

rand minimerer behovet for skrappe rengøringsmidler.

QUICK RELE A SE

Med quick release kan du med et enkelt greb og helt uden værktøj løfte wc-sædet af toilettet. 

Sædet og toilettet kan herefter rengøres hver for sig, hvilket både er nemmere og forbedrer 

hygiejnen.

SUPR AFIX

Skjult vægbeslag til montering af væghængte wc’er. Flottere design uden smudsfælder, som 

forenkler rengøringen og giver bedre hygiejne. Det patenterede Suprafix-system gør det 

enklere  at montere dit væghængte wc – du sparer tid og undgår at få ondt i ryggen.

SOF T CLOSE

Hårde, gedigne wc-sæder er tidligere blevet forbundet med et højt lydniveau, når de  lukkes. 

Soft close har løst problemet ved hjælp af en dæmper, som er indbygget i sædet og gør  

lukningen blød og lydløs. Dæmperen har ingen direkte kontakt med porcelænet, hvilket  

gør rengøringen lettere og sædet mere hygiejnisk.

CERAMICPLUS = C+

UDEN CERAMICPLUS MED CERAMICPLUSAlt sanitetsporcelæn fra Villeroy & Boch/
Gustavsberg er udført i den bedste 
kvalitet. Ceramicplus er en efterbehan-
dling, der forbedrer porcelænets naturligt 
hygiejniske egenskaber og er ekstremt 
holdbart og modstandsdygtigt. Mange 
af vores toiletter fås med Ceramicplus 
behandling, der gør porcelænet smuds-
afvisende helt ned på mikroniveau.  
Vandet perler og løber af sammen med 
snavs og kalk. Overfladerne holder sig 
renere i længere tid og bliver nemmere  
at rengøre pga. mindre kalk.

VANDET BLIVER SIDDENDE PÅ OVERFLADEN. 

DER DANNES KALKAFLEJRINGER, OG SNAV

SET SÆTTER SIG FAST.

VANDET PERLER OG LØBER AF. KALK OG 

SNAVS FØLGER MED. EVENTUELLE AFLEJ

RINGER FJERNES NEMT.



Vores Triomont XS- 

og XT-fiksturer fæstes i 

væggen med dobbelte 

vægbeslag. Fugtspærren 

i gulvet forbliver intakt.

TRIOMONT ER DEN ENKELSTE VEJ TIL ET VÆGHÆNGT WC

Triomont er et enkelt og fleksibelt system – til montering af væghængte wc’er. Konstruktion og alle materialer er af 
den bedste kvalitet. De overholder de strengeste testkrav til belastning, som er 400 kg. Du behøver med andre ord 
ikke at være urolig for, om konstruktionen kan holde.

TRIOMONT I TRE VARIANTER

BAG HALVVÆG I HJØRNEBAG HELVÆG

SÅ ENKELT ER DET AT INSTALLERE ET VÆGHÆNGT WC

Triomont-fiksturet passer til langt de fleste badeværelser og gør dig i stand til at undgå store og dyre ombygninger. 
Det eneste, du har brug for, er en dybde på 14 cm, hvilket er den gulvplads, som fiksturet kræver – det fylder altså 
ikke mere end dit gulvmonterede toilet.

ERSTAT MED  
VÆGHÆNGT WCSKÅL  
OG TRIOMONTFIKSTUR

100

190

530

*

*Eksemplet viser mål, hvor afløbets 
centrum er 100 mm fra væg.

MANGE VÆGHÆNGTE WC’ER AT VÆLGE IMELLEM

Alle væghængte wc’er fra både Gustavsberg og Villeroy & Boch passer til Triomont. Boltafstanden ved fastgørelse af 
det væghængte wc er 180 eller 230 mm, så der kan monteres forskellige typer wc’er. Der findes et wc til alle. Børn, 
høje, lave, kraftige, bevægelseshæmmede. Til hjørner og trange arealer. Og selvfølgelig passer de alle sammen til 
Triomont-fiksturerne.



SUPR AFIX 

Skjult vægbeslag til montering af væghængte 
wc’er. Flottere design uden smudsfælder, 
som  forenkler rengøringen og giver bedre 
 hygiejne. Det patenterede Suprafix-system 
gør det enklere at montere dit væghængte wc 
– du sparer tid og undgår at få ondt i ryggen.

Suprafix er et system til skjult montering af dit 
væghængte wc. Denne smarte løsning kom-
mer ikke i vejen for designet og giver dermed 
det smukkest mulige udseende og den bedste 
hygiejne på dit badeværelse. Suprafix kan bru-
ges på alle vægskåle fra både Villeroy &Boch 
og Gustavsberg.

EN USYNLIG FORDEL

Se filmen om Suprafix på  
www.gustavsberg.com/da

VIFRESH  
 USYNLIG, FRISK OG NEM!

Nu lancerer Villeroy & Boch ViFresh, der er et integreret 
tilvalg til SupraFix wc’er, der letter brugen af hygiejne-
produkter. Den skjulte beholder påfyldes nemt uden 
berøring af uhyiejniske områder. Med ViFresh opnår 
du et komplet skyl af toilettet uden forhindringer, der 
ellers normalt kan hæmme skyllefunktionen. Der kan st-
adig anvendes almindelig blokke og gel til wc-kanten. 
Alle standard wc-skylle midler kan anvendes til ViFresh. 
I første omgang kan det nye ViFresh system leveres i 
Subway 2.0 & Vivia serien.



Villeroy & Boch Danmark A/S

Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre

Tlf. 36 70 80 55

www.gustavsberg.dk  ·   www.villeroy-boch.dk  ·   info@gustavsberg.dk

DU KAN SE HELE VORES VÆGSKÅLSSORTIMENT 
OG FINDE ENDNU MERE INSPIRATION PÅ 
GUSTAVSBERG.DK OG VILLEROYBOCH.DK

SUPPORT OG SERVICE 

På vores to websider finder du også manualer og instruktionsfilm samt hjælp til brug og pleje af dine 
produkter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch. Du kan kontakte kundeservice på info@gustavsberg.dk

LÆS VORES MAGASINER!

INSPIRED fra Gustavsberg handler om stort set 
alt, der har med badeværelser at gøre: Design, 
trends, nye produkter, renoveringstips og gode 
råd til, hvordan du kan style hjemmets vigtigste 
rum. Baderummet i Fokus er vores flotte for-
brugerrettede inspirationsbrochure, hvor vi har 
taget alt det bedste fra Villeroy & Boch og kogt 
det ned til 66 sider med fokus på vores ”express 
delivery” lagersortiment, nyheder samt ’bestsel-
ler’ produkter. Du kan bestille eller downloade 
begge tryksager på www.gustavsberg.dk 

BESØG VORES SHOWROOM

Kig ind i vores eget showroom i Rødovre for endnu mere inspiration til dit nye badeværelse.  
Vi viser komplette løsninger fra både Gustavsberg og Villeroy & Boch; nyheder på catwalk’en,  
et køkkenområde med smukke og holdbare køkkenvaske i porcelæn og en lang række andre 
inspirerende produkter til badet.

Formgivaren Jon Eliason ger tingen en egen historia

EN LILLE REJSE I BADEKULTURER 
VERDEN OVER

SÅDAN BADER 
MAN I VERDEN

Emelie drømmer om skumbad
Bloggeren bag ”34 kvadrat” ved, hvor hun finder fred og ro

DE NYE, STILSIKRE  
ARMATURER I  

ESTETIC-SERIEN

SMUKT 
VANDKUNSTNERTRADITIONEN  

LEVER HOS GUSTAVSBERG

IN JAPAN
BIG

E T INSPIR ATIONSMAGASIN FR A GUSTAVSBERG
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INSPIRED

BØRNENES 
BADEVÆRELSE

HELE FAMILIENS HVERDAG LØSTE  
SIG MED ET NYT BADEVÆRELSE

VÅDRUMMET  
BLEV TIL ET  
FINT OPHOLDSRUM
BADVÆRELSESHISTORIE IFØLGE EN MÆGLER

DELTAG
OG VIND

TO COLORIC-
BADEVÆRELSES-

ARMATURER!

GUSTAVSBERG / 
SMARTERE BADEVÆRELSE

Baderummet i Fokus
Fokussortiment
Danmark2016/17


