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  Villeroy & Boch poszerzył swoją ofertę i do gamy 
produktów wprowadził system stelaży podtynkowych 
ViConnect dopasowany do wszystkich misek ustę-
powych niemieckiej marki. Zaawansowaną techno-
logię ukrytą w ścianie uzupełniają eleganckie przy-
ciski spłukujące o nowoczesnym i ponadczasowym 
wzornictwie, które doskonale komponują się z cera-
miką i meblami Villeroy & Boch. Dostępne są w wie-
lu kolorach i materiałach. Ich różnorodność pozwoli 
wybrać taki zestaw, który idealnie będzie współgrać 
ze stylem i kolorystyką każdej łazienki.

Dane, które przekonują 
System stelaży podtynkowych ViConnect oferuje 
szereg zaawansowanych funkcji – technologicznych 
i proekologicznych. Stelaże ViConnect zostały dopa-
sowane do całej gamy misek ustępowych Villeroy & 
Boch – podwieszanych, a także stojących blisko ścia-
ny. Jego innowacyjna technologia gwarantuje bez-
pieczną, szybką i łatwą instalację. Wszystkie panele 
spłukujące zostały wyposażone w dwa przyciski: je-
den z nich zużywa 6/3 litry wody, a wariant ekono-
miczny 4,5/3 litrypodczas jednego spłukania. 

Aranżacyjne możliwości 
Obecnie w ofercie Villeroy & Boch znajduje się pięć 
modeli stelaży ViConnect: cztery dla zabudowy su-
chej oraz jeden dla zabudowy mokrej. Przyciski spłu-
kujące dostępne są w czterech różnych wersjach – dla 
każdego łazienkowego wnętrza. Dwa modele wyko-
nano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w na-
stępujących wariantach kolorystycznych: Chrome, 
Chrome Matt i White (model E100 i E200). W nowo-
czesnych łazienkach sprawdzą się przyciski z wyso-
kiej jakości szkła w kolorach: Glossy Black, Glossy Grey,  

Z jednej strony elegancki i stylowy, z drugiej – inteligentny, technologicznie zaawansowany i ukryty w ścianie. Villeroy & 
Boch rozszerza swoją ofertę i wprowadza na rynek system stelaży podtynkowych ViConnect. Wysokiej jakości ceramika 
została uzupełniona o idealnie dopasowane do niej stelaże oraz przyciski spłukujące. 

Villeroy & Boch wprowadza 
stelaże podtynkowe ViConnect 

Terra lub Glossy White (model M200). Na ich tle wyróż-
nia się szklany panel w kolorze Glossy Black uzupeł-
niony o zintegrowane oświetlenie LED (model L200). 

Ceramika sanitarna Villeroy & Boch oraz stelaże podtyn-
kowe ViConnect to produkty komplementarne, które za-
pewnią funkcjonalne rozwiązanie i zagwarantują wysoką 
jakość w łazience. Dla stelaży ViConnect marka oferuje 
25-letnią gwarancję na dostępność części zamiennych.  
Systemy montażowe sprawdzane są podczas wewnętrz-
nych testów, a ich niezawodność i wysoki standard po-
twierdzają niezależne instytucje i certyfikaty. ViCon-
nect to niezawodna jakość – „Made in Germany”.  
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