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Obkládačky a dlaždičky | Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO bílá | białe · Nábytkový program | Program mebli: SHAPE

BiancoNero

Svět rozmanitosti a kontrastů. Decentní
a třpytivý, jednoduchý, a přesto efektní.
Obkládačky BiancoNero interpretují
avantgardním způsobem klasickou dvojici.
Dekory s náročnými grafickými vzory
nabízejí milovníkům černo-bílých řešení
různé možnosti individuálního ztvárnění
koupelny a obytných prostor.

Świat różnorodności i kontrastów. Subtelność
i tajemniczość, prostota i efektywność.
Płytki BiancoNero tworzą klasyczny duet
w awangardowym stylu. Wzory z ciekawymi
motywami graficznymi oferują koneserom
klasycznych czarno-białych wnętrz różnorodne
możliwości indywidualnej aranżacji łazienek
i pomieszczeń mieszkalnych.
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Obkládačky | Płytki ścienne: BIANCONERO černá | czarne · Dlaždičky | Płytki podłogowe: BIANCONERO bílá | białe
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Obkládačky | Płytki ścienne: BIANCONERO bílá | białe
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Obkládačky a dlaždičky | Płytki ścienne i podłogowe: BIANCONERO · Umyvadlo | Umywalka: LOOP & FRIENDS · Vodovodní baterie | Armatura: CULT

Plánovat a navrhovat v souladu s trvale udržitelným

Dalekowzroczne planowanie i tworzenie: płytki dla

rozvojem: dlaždičky a obkládačky pro architekturu

stylistów

a design

Płytki ceramiczne marki Villeroy & Boch łączą

Keramické dlaždičky a obkládačky od firmy

w sobie nie tylko estetykę i funkcjonalność na

Villeroy & Boch poskytují kromě vynikajících

najwyższym poziomie, lecz także oferują walory

estetických a funkčních vlastností také hodnoty,

o coraz większym znaczeniu ogólnym. Wzornictwo

které jsou v celospolečenských souvislostech stále

i działalność naszej firmy opiera się na dewizie:

důležitější. Důsledný vývoj trvalých koncepcí

konsekwencja w opracowywaniu długotrwałych

a nabídka dlouhodobých systémových řešení

koncepcji oraz oferowanie trwałych rozwiązań

tvoří základní filozofii našich vzorů, naší práce

systemowych.

a našeho podniku.
Ochrona zasobów naturalnych
Šetřit přírodní zdroje

Przykładamy dużą wagę do ekologiczności

Klademe důraz na ekologickou výrobu a likvidaci,

procesów produkcji i usuwania odpadów,

které maximálně šetří přírodní zdroje. Na základě

chroniąc w ten sposób zasoby naturalne. Jako

členství a spolupráce v evropských odborných

członek europejskich gremiów eksperckich

grémiích jsme nositeli ekologických principů

opowiadamy się za stosowaniem procesów

a technologií. Příspěvkem k ekologickému myšlení

i technologii zgodnych z przepisami ochrony

a chování je však i kvalita, na které vždy stavíme.

środowiska. Jakość, będąca podstawą każdej

Naše životní prostředí totiž šetří nejen zodpovědné

aktywności, jest fundamentalną wartością myślenia

nakládání s energií, emisemi, surovinami

i działania ekologicznego. Ochrona środowiska to

a výrobními metodami, ale také dlouhá životnost

nie tylko odpowiedzialne podejście do zasobów

výrobků a jejich dlouhodobé používání.

energii, emisji, surowców i metod produkcji to również żywotność i trwałość wyrobów.

Vytvářet hodnoty
Již dlouhou dobu jsme představiteli vysokého

Tworzyć wartości

kvalitativního standardu na mezinárodní úrovni.

Nasze produkty od dawna spełniają wysokie normy

Naše vzory se neřídí módními trendy, jsou zalo-

jakości obowiązujące na rynku międzynarodowym.

ženy na dlouhodobých a nadčasově aktuálních

Nasi projektanci nie kierują się modą - inspirację

zásadách pro zařizování a design.

czerpią z klasycznych i ponadczasowych trendów

Výrobky naší firmy mají proto dlouhý životní

wzorniczych. Stąd produkty marki Villeroy & Boch

cyklus a představují velmi stabilní hodnotu.

charakteryzują się długim okresem żywotności, nie
tracąc przy tym na swej wartości.
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Přehled výrobků | Przegląd produktów
Základní obkládačky a dekory z póroviny (vhodné pouze na stěnu)
Ścienne płytki podstawowe i dekoracyjne (nadają się tylko na ścianę)
Art. 1310 · 30 x 90 cm
bílá
černá
białe
czarne

Art. 1316 · 15 x 90 cm
bílá
černá
białe
czarne

Art. 1310 · 30 x 90 cm
bílá
černá
białe
czarne

BW00

BW00

BW02

BW90

Art. 1581 · 30 x 60 cm
černá
bílá
czarne
białe

BW00

BW90

Art. 1319 · 15 x 30 cm
černá
bílá
czarne
białe

BW00
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BW90

BW90

BW92

Art. 1895 · 15 x 60 cm
bílá
černá
białe
czarne

Art. 1581 · 30 x 60 cm
bílá
černá
białe
czarne

BW00

BW02

BW90

BW92

Skleněná mozaika
Mozaika szklana
Art. 1043 · 30 x 30 cm
černá
czarne

Art. 1310 · 30 x 90 cm
bílá
černá
białe
czarne

BW97
Skleněné bordury
Obramowania szklane
Art. 1904 ·1,5 x 60 cm
červená
czerwone
BW30

Art. 1900 · 1,5 x 30 cm
BW08

BW30

BW98

Art. 1581 · 30 x 60 cm
bílá
černá
białe
czarne

Art. 1581 · 30 x 60 cm
bílá
černá
białe
czarne

BW08

BW01

BW98

BW91

Bordury
Obramowania
Art. 1898 · 10 x 60 cm

BW02

BW92
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Art. 1506 · 15 x 60 cm
bílá
białe

Art. 1507 · 3 x 15 cm
bílá
białe

NE00

Art. 1504 · 7,5 x 60 cm
bílá
białe

Art. 1505 · 2 x 7,5 cm
bílá
białe

NE00

NE00

NE00

Rohové lišty z póroviny (vhodné pouze na stěnu)
Listwy narożne z fajansu (nadają się tylko na ścianę)
Art. 1746 · 1,5 x 31 cm

Art. 1744 · 1,5 x 60 cm

BW04 · BW94

BW94

BW04

Rohové lišty kovové (vhodné pouze na stěnu)
Listwy narożne z metalu (nadają się tylko na ścianę)
Art. 1781 · 1 x 90 cm

Art. 1782 · 1 x 1 cm
Vnitřní roh
Naroże wewnętrzne

Art. 1783 · 1 x 1 cm
Vnější roh
Naroże zewnętrzne

BW00 · BW90

BW00 · BW90

BW00 · BW90

Glazovaná slinutá dlažba (vhodné na stěnu a podlahu)
Kamionka szlachetna glazurowana (nadaje się na ściany i podłogi)
Art. 3366 · 60 x 60 cm
bílá
białe

BW06

černá
czarne

z

BW96

Vysvětlení symbolů | Znaczenie symboli
= ceramicplus
= Rektifikováno
Rektyfikowane
= Mrazuvzdorné podle EN ISO 10545-12
Mrozoodporne według EN ISO 10545-12
r z = Stupeň otěruvzdornosti (EN ISO 10545-7)
Klasa ścieralności (EN ISO 10545-7)
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Slinutá dlaždička · Kamionka szlachetna

r

Naše obkládačky jsou již ve výrobě opatřeny povrchem

Dlaždičky z vysoce slinutého materiálu vilbostone od

ceramicplus. S tímto snadno udržovatelným povrchem

firmy Villeroy & Boch splňují nejvyšší estetické a technické

potřebují naše obkládačky podstatně méně péče.

kvalitativní standardy. Díky mimořádné tvrdosti a hustotě

K čištění proto mnohdy stačí pouze voda a hadřík,

materiálu mají dlouhou životnost, jsou robustní, stálo-

agresivní čističe jsou zde zbytečné.

barevné, odolné vůči chemikáliím a mrazuvzdorné, a tedy
vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Ceramiczne płytki ścienne są standardowo pokryte

Płytki z wysokiej klasy kamionki szlachetnej vilbostone

szkliwem ceramicplus. Specjalna właściwość szkliwa

marki Villeroy & Boch odpowiadają najwyższym

ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości.

standardom estetyki i jakości. Dzięki wysokiej twardości

Do czyszczenia stosować tylko wodę i ściereczkę,

i gęstości materiału, płytki cechuje trwałość, wytrzymałość,

używanie agresywnych środków czyszczących jest zbędne.

wierność barw, odporność na działanie substancji
chemicznych i niskich temperatur - można ich używać
we wnętrzach i na zewnątrz.
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Váš poradce | Wasz doradca
9108 WC89 Odchylky v barvách a rozměrech odpovídají obvyklým tolerancím. Změna sortimentu, modelů a barev vyhrazena.
Różnice w kolorach i wymiarach mieszczą się w zakresie zwyczajowych tolerancji. Zastrzega się możliwość zmian asortymentu, modeli i kolorów.

V & B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
info.fliesen@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

