VICLEAN
De innovatieve douche-wc’s van Villeroy&Boch
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VICLEAN
De natuurlijkste vorm van hygiëne en frisheid
Water is het summum van welzijn. De natuurlijke frisheid en helderheid zorgen voor een bijzonder aangenaam gevoel in de badkamer. Water
ontspant, verkwikt en maakt de dagelijkse verzorging een genot voor lichaam en geest. Geniet van een aangenaam gevoel alsof u zojuist een
douche hebt genomen met de ViClean douche-wc’s van Villeroy&Boch. ViClean reinigt u comfortabel met een zachte, warme waterstraal.
Vervolgens kunt u zich gewoon met een zachte handdoek of papier afdrogen. Zacht voor de huid en bijzonder hygiënisch.
Bij Villeroy&Boch vindt u precies de juiste douche-wc afgestemd op uw wensen. Ontdek onze drie ViClean-modellen en laat u inspireren door
het elegante design, de duurzame kwaliteit, de hoogwaardige materialen en de perfecte functionaliteit. Geniet van optimale hygiëne en
aangename frisheid met ViClean van Villeroy&Boch.

villeroyboch.com/viclean
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VILLEROY&BOCH
MERK DETAILS
Een ﬁjne lijn verbindt het logo met een
uitsparing in het achterste element. Deze
uitsparing is gelijk aan de afbeelding in
het logo en staat voor ‘de poort’. Dit symboliseert de combinatie van traditie en
innovatiekracht van het merk.

VICLEAN-I 100

Bhoverende gegafie.
Aangenaam verfrirend.
REVOLUTIONAIR DESIGN
Laat u inspireren door een volledig
nieuw design. Voor de eerste keer is de
gehele techniek niet in de zitting maar in

Het zijn vaak de dingen die niet duidelijk zichtbaar zijn die een ruimte
mooi en functioneel maken. Met ViClean-I 100 heeft Villeroy&Boch een
douche-wc ontwikkeld waarvan het revolutionaire design telkens weer verrast.
Want achter het verfrissend elegante uiterlijk gaat – vrijwel onzichtbaar in het

het keramiek geïntegreerd. Daardoor
kan de closetzitting absoluut vlak en
rechtlijnig worden vormgegeven en is
de douche-wc van buiten niet
meer als zodanig te herkennen.

De nieuwe
maatna f
voor design

keramiek – een hoogwaardige douche-wc verborgen die u optimale hygiëne
met schoon en zacht water biedt. Ontdek nu de eerste douche-wc in een
stijlvol design.
villeroyboch.com/viclean
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VICLEAN-I 100

Betoverende elegantie. Aangenaam verfrissend.

UITMUNTENDE KWALITEIT
Ervaar perfecte kwaliteit en nauwkeurige afwerking in elk
detail. We gebruiken voor ViClean-I 100 alleen eersteklas
materialen: het closet is gemaakt van hoogwaardig keramiek,
de closetzitting bestaat uit robuust Duroplast en de afdekking
van de douchesproeier van eenvoudig te reinigen Quaryl®. Alle
componenten worden in Europa ontwikkeld en geproduceerd.

EENVOUDIGE BEDIENING
De bediening van de ViClean-I 100
is eenvoudiger dan ooit. Een druk
op de knop op de overzichtelijke
afstandsbediening volstaat om de
zachte reiniging te starten. Desgewenst kunt u uw individuele instellingen ook heel gemakkelijk met de
ViClean smartphone-app opslaan
en openen.

INNOVATIEVE DOUCHEFUNCTIES
De innovatieve HarmonicWave-douchestraal
beweegt in een zijwaartse golfbeweging
zachtjes heen en weer en verwent u met
aangename hygiëne en vitaliserende frisheid.
Extra straalsoorten en de in 5 stappen instelbare temperatuur, straalsterkte en positie van
de sproeier zorgen voor een zeer aangenaam
gevoel. Geniet van de zachte reiniging met
schoon, warm water dat op elk moment
onmiddellijk beschikbaar is.
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Bijzonder
zacht voor de huid

PERFECTE HYGIËNE
Innovatieve materialen en technologieën zorgen ervoor dat de ViClean-I 100 hygiënisch schoon blijft.
De verzonken geïntegreerde douchesproeier is van buiten beschermd tegen verontreiniging en reinigt
zichzelf voor en na elk gebruik. Dankzij het gladde, vuilafstotende CeramicPlus-oppervlak kan het
closet snel en eenvoudig worden schoongemaakt. De spoelrandloze DirectFlush-technologie en het
QuickRelease-mechanisme maken de reiniging nog gemakkelijker.

VICLEAN
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ULTIEM COMFORT
ViClean-U+ laat op het gebied van comfort
weinig meer te wensen over. Zelfs het ope-

Compleh ucgerun
voor het bene comfort

nen en sluiten van de deksel en de zitting

VICLEAN-U+

Een nieuwe dimensie
in comfort

verloopt geheel automatisch of met de afstandsbediening. Er kunnen individuele
gebruikersproﬁelen worden opgeslagen en
met een druk op de knop worden ingeschakeld. Bovendien verwent de douche-wc
(met nachtverlichting) u met een meervoudig regelbare zitverwarming, automatische
geurafzuiging en een föhn met warme lucht
voor aangenaam drogen met de temperatuur van uw keuze.

ULTIEME HYGIËNE
Bijzonder is de air-douchestraal die
met een extra zachte waterstraal
reinigt. U kunt de watertemperatuur,
straalsterkte en positie van de
sproeier naar wens aanpassen.
De combinatie van spoelrandloze
DirectFlush-technologie, vuilafstotende materialen en de zelfreinigende
douchesproeier zorgt voor een
eenvoudige reiniging van het
closet en een perfecte hygiëne.

ViClean-U+ biedt alles wat u van een premium-douche-wc kunt verwachten.
Het compleet uitgeruste model verwent u met uniek comfort en perfecte
hygiëne. De uiteenlopende functies en individuele instellingen voldoen aan de
hoogste eisen en zorgen voor een nieuw niveau van comfort.
villeroyboch.com/viclean
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VICLEAN-L

Geïnspireerd door
de natuur

Enhetix
en functie
in balans

AANGENAME DOUCHEFUNCTIES
Een bijzonder element is de royale panorama-douchestraal met regelbare breedte, voor
een optimale reiniging met wellness-karakter. Talloze aanvullende douchefuncties zorgen
voor een aangename frisheid. Uiteraard kunt u de watertemperatuur, straaldikte en de
positie van de douchesproeier altijd precies aan uw wensen aanpassen.
AANGENAAM COMFORT
ViClean-L verwent u met talloze
comfortabele functies – van de
geïntegreerde nachtverlichting,
traploos regelbare zitverwarming
tot en met het opslaan van individuele
gebruikersprofielen. Alle functies
kunnen handig en eenvoudig worden
bediend met de afstandsbediening.

OPTIMALE HYGIËNE
ViClean-L overtuigt dankzij eenvoudige
reiniging en innovatieve hygiëne.
Bijvoorbeeld dankzij de hoogwaardige
sproeier van roestvrij staal, de zitting
met antibacteriële coating of het
spoelrandloze DirectFlush-closet met
CeramicPlus-oppervlakken. Bijzonder
hygiënisch: de douchesproeier reinigt
zichzelf voor en na elk gebruik met

ViClean-L overtuigt door de perfecte balans van esthetiek en functie. Geïnspi-

speciaal geïoniseerd water.

reerd op de contouren van een blad past het moderne organische design
op harmonieuze wijze in elk badkamerconcept; een elegante blikvanger. De
individueel instelbare douche- en comfortfuncties garanderen een optimale
reiniging en hygiëne met aangenaam wellness-karakter.
villeroyboch.com/viclean
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VICLEAN DOUCHE-WC’S

VICLEAN-I 100

VICLEAN-U+

VICLEAN-L

Automatische reiniging voor en na gebruik de sproeier met schoon water

•

•

•

DirectFlush-technologie

•

•

•

CeramicPlus-oppervlakken

•

•

•

QuickRelease-mechanisme

•

•

–

InvisibleJet-technologie

•

–

–

Duroplast - toiletzitting en deksel

•

–

–

Afmetingen

385 x 595 x 400 mm

392 x 547 x 499 mm

392 x 537 x 506 mm

Voedingsspanning

AC 220 - 240 V, 50 Hz

AC 220 - 240 V, 50 Hz

AC 220 - 240 V, 50 Hz

1.344 W

1.528 W

1.000 W

Hygiëne

Een vergelijking van de comfortabele functies

Technische gegevens

VICLEAN-I 100

VICLEAN-U+

VICLEAN-L

Douchefuncties
Zitvlakdouche

•

•

•

Max. vermogen

Ladydouche

•

•

•

Waterdruk

0.1 MPa ~ 1.0 MPa

0.1 MPa ~ 1.0 MPa

0.11 MPa ~ 0.68 MPa

HarmonicWave-douchestraal

Air-douchestraal

Panorama-douchestraal

EN 1717, CE

•

•

•

•

•

•

5 standen

5 standen

3 standen

Uit, 30 ~ 37 °C

Uit, 30 ~ 40 °C

Uit, 31,5 ~ 37,5 °C

•

•

•

Zitverwarming

–

Uit, 28 ~ 36 °C

Uit, 31 ~ 37 °C

Föhntemperatuur

–

35 ~ 55 °C

–

Innovatieve comfortdouche
Pulserende massagedouche / oscillerende massagedouche
Instelling van de temperatuur, straalsterkte en positie van de sproeier
Onbeperkte warmwatervoorziening dankzij geiser
Comfort

Bereik van temperatuurinstelling
Watertemperatuur

SoftClosing-functie

•

•

•

Afstandsbediening

•

•

•

Zitverwarming, temperatuur regelbaar

–

5 standen

3 standen

Nachtverlichting

–

•

•

via app

2 gebruikers

3 gebruikers

Föhn met warme lucht, temperatuur regelbaar

–

5 standen

–

Automatische geurafzuiging

–

•

–

Automatisch openen/sluiten van deksel en zitting

–

•

–

VICONNECT
Voor een eenvoudige en veilige installatie van de ViClean douche-wc’s bevelen wij de Vi-

Bekijk nu alle installatievideo’s en veel andere interessante informatie over

ViClean app

•

–

–

Connect montage-elementen en passende installatiesets aan. Ontdek nu ook onze fraaie

ViClean op ons YouTube-kanaal: youtube.com/user/villeroyundboch

Individueel instelbare gebruikersprofielen

EENVOUDIGE INSTALLATIE
VIDEO‘S

ViConnect bedieningsplaten: villeroyboch.com/viconnect
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VILLEROY&BOCH

BELGIË

NEDERLAND

Villeroy&Boch Wellness NV
Populierstraat 1
8800 Roeselare

Villeroy&Boch
Divisie Wellness
Postbus 40361
3504 AD Utrecht

Tel.: +32 (0) 51 26 40 40
Fax: +32 (0) 51 22 87 53

E-mail: sales.benl@villeroy-boch.com

Tel.: +31 (0) 30 247 34 53

E-mail: verkoop@villeroy-boch.com

Kleur- en maatafwijkingen stemmen overeen met de gebruikelijke toleranties.

Uw adviseur

