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Sanitair
Comfort, Luxe en Excellent 



Het Wooniversum sanitair is van kwalitatief hoog niveau.  

Voor zowel badkamer als toilet bieden wij A-merken. 

Kranen worden geleverd door Hansgrohe. Strak wit keramiek  

is van Villeroy & Boch. Van Comfort tot Excellent, al onze 

pakketten bieden kwaliteit en luxe die tegenwoordig van een 

moderne badkamer verlangd worden.

Hansgrohe

De meer dan 110 jaar lange traditie van Hansgrohe wordt 

gekenmerkt door innovatie. Het bedrijf onderzoekt, ontwikkelt 

én legt de focus op duurzaamheid van haar producten. 

De Wooniversum kranen van Hansgrohe hebben een strakke 

vormgeving en zijn toch praktisch in gebruik. Door het innovatieve 

ontwerp zijn de kranen water- en energiebesparend.
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Keramiek van Villeroy & Boch

Al meer dan 265 jaar overtuigt Villeroy & Boch met 

design en kwaliteit. Villeroy & Boch heeft een uitgebreid 

productassortiment van hoogstaand keramiek, waaruit wij 

een drietal mooie pakketten hebben samengesteld.

Wooniversum Pakketten



Comfort  
Het Comfort pakket bestaat uit wit sanitair keramiek van 

Villeroy & Boch uit de O.novo lijn. Gecomplementeerd 

door moderne kranen uit de Logis lijn van Hansgrohe.

Het Comfort pakket bestaat uit:

-  Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset, Villeroy & Boch, 

type O.novo met witte kunststof drukplaat.

- Moderne fontein van Villeroy & Boch, type O.novo.

-  Wastafel Villeroy & Boch, type O.novo met witte kunststof sifon.

- Een koudwater toiletkraan van Hansgrohe, type Comfortzone.

-  Ééngreeps wastafelmengkraan van Hansgrohe, type Logis.

  Deze kraan is van het type Coolstart: de stand in de  

middenpositie geeft altijd koud water.

-  Verstelbare douchekraan met bijbehorende thermostaat van 

Hansgrohe, type Ecostat Universal.

- Langwerpige spiegel. 
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Omschrijving Sanitair Comfort

Toilet

Diepspoelcloset Villeroy & Boch O.novo  
- Kleur; wit
- Wandhangend. 
- Zitting met deksel.

Drukplaat kunststof Wisa Argos
- In wit kunststof, dualflush.

Fontein Villeroy & Boch O.novo 
- Kleur; wit.
- Afmeting 36 x 27,5 cm.

Bekersifon
- Wit kunststof (geen afbeelding beschikbaar).

Kraan Hansgrohe Logis toiletkraan
- Chroom.
- All voor koud water.
- QuickClean anti-kalk perlator.

Badkamer

Wastafel Villeroy & Boch  O.novo 
- Kleur; wit.
- Afmeting 60 x 49 cm.
- Bekersifon: wit kunststof.

Kraan wastafel Hansgrohe Logis 70 Coolstart
Ééngreeps wastafelmengkraan.
Coolstart: greep in middenpositie geeft koud water.
- Chroom.
-  Safety functie temperatuurbegrenzer: maximale warm water  
temperatuur vooraf instelbaar tegen verbranding aan heet water.

- Boltic greepvergrendeling voor een langdurig stabiele greep.
- QuickClean anti-kalk perlator.

Douchecombinatie Hansgrohe  Crometta 85 Vario
Ecostat Universal douchecombinatie 65 cm.
- Normale straal, instelbare Variostraal.
- Wisselen van straalsoort door straalschijf te draaien.
-  Meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van 
de doucheslang.

-  90 graden instelbaar schuifstuk, draait naar links en rechts,  
omhoog en omlaag.

- Ecostat Universal opbouw douchethermostaat.

Spiegel Swallow 
- Langwerpig, 57 x 40 cm (geen afbeelding beschikbaar).
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Luxe 
Het Luxe pakket bestaat uit wit sanitair keramiek van 

Villeroy & Boch uit de Architectura lijn. In dit pakket 

bieden wij luxe Hansgrohe kranen uit de Logis lijn.

Het Luxe pakket bestaat uit:

-  Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset van  

Villeroy & Boch, type Architectura Design met  

bijbehorende softclose en QuickRelease zitting.

- Drukplaat in mat of glans chroom.

- Moderne fontein, Villeroy & Boch, type Architectura.

-  Wastafel, Villeroy & Boch, type Architectura met sifon  

in chroom.

- Koudwater toiletkraan van Hansgrohe, type Logis.

-  Ééngreeps wastafelmengkraan van Hansgrohe, type Talis.

  Deze kraan is van het type Coolstart: de stand in de  

middenpositie geeft altijd koud water.

-  Verstelbare douchekraan met bijbehorende thermostaat  

van Hansgrohe, type Ecostat Comfort.

-  Ronde spiegel, waarbij gekozen kan worden voor een  

facet geslepen rand.
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Omschrijving Sanitair Luxe line

Toilet

Diepspoelcloset Villeroy & Boch Architectura Design  
- Kleur; wit.
- Wandhangend.
- Zitting met deksel, softclose en QuickRelease.

Drukplaat Wisa Argos
- In mat chroom, dualflush.

Fontein Villeroy & Boch Architectura 
- Kleur; wit.
- Afmeting 36,5 x 26 cm.

Bekersifon Hansgrohe Flowstar S. Premium sifon
- Chroom.

Kraan Hansgrohe Logis Toiletkraan
- Chroom.
- Alleen voor koud water.
- QuickClean anti-kalk perlator.
- Afvoerplug Hansgrohe chroom.

Badkamer

Wastafel Villeroy & Boch  Architectura 
- Kleur; wit.
- Afmeting 60 x 48 cm.
- Afvoerplug Hansgrohe chroom.

Sifon Hansgrohe. Flowstar S. Premium sifon
- Chroom.

Kraan wastafel Hansgrohe Talis S100 Coolstart
Ééngreeps wastafelmengkraan.
Coolstart: greep in middenpositie geeft koud water.
- Chroom.
-  Safety functie temperatuurbegrenzer: maximale warm water  
temperatuur vooraf instelbaar tegen verbranding aan heet water.

- QuickClean anti-kalk perlator.

Douchecombinatie Hansgrohe  Croma Select S. Vario
Ecostat Comfort douchecombinatie 65 cm.
- Rainkrachtige regenstraal, Intense Rain Regenstraal, Turborain.
- Select-knop voor comfortabel wisselen van straalsoort.
-  Meedraaiende wartel aan douchezijde tegen verdraaien van  
de doucheslang.

-  90 graden instelbaar schuifstuk, draait naar links en rechts,  
omhoog en omlaag.

Ecostat comfort opbouw douchethermostaat
-  Safety Stop heetwaterbegrenzer 40 graden, vooraf instelbaar  
als bescherming tegen verbranding aan heet water.

- Chroom.
- Inclusief wandrozetten.
- QuickClean anti-kalk perlator.

Spiegel Silkline 
- Rond, facet geslepen rand 60 cm (geen afbeelding beschikbaar).
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Excellent  
Het Excellent pakket bestaat uit wit sanitair keramiek van 

Villeroy & Boch uit de Avento lijn, met bijpassende 

Hansgrohe kranen.

Het Excellent pakket bestaat uit:

-  Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset van  

Villeroy & Boch, type Avento met bijbehorende  

softclose en QuickRelease zitting.

- Drukplaat in mat of glans chroom.

- Moderne fontein, Villeroy & Boch, type Subway.

-  Wastafel van Villeroy & Boch, type Avento met sifon  

in chroom.

- Koudwater toiletkraan van Hansgrohe, type Logis.

-  Ééngreeps wastafelmengkraan van Hansgrohe, type Metris.

  Deze kraan is van het type Coolstart: de stand in de  

middenpositie geeft altijd koud water.

-  Verstelbare douchekraan met bijbehorende design  

thermostaat van Hansgrohe, Type Ecostat Select.

-  Ronde spiegel, waarbij gekozen kan worden voor een  

facet geslepen rand.
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Omschrijving Sanitair Excellent

Toilet

Diepspoelcloset Villeroy & Boch Avento    
- Kleur; wit.
- Wandhangend.
- Zitting met deksel, QuickRelease en Soft Closing.

Drukplaat Wisa Argos
- In mat chroom, dualflush.

Fontein Villeroy & Boch Subway 2.0 
- Kleur; wit.
- Afmeting 37 x 30,5 cm.

Bekersifon Hansgrohe Flowstar S. Premium sifon
- Chroom.

Kraan Hansgrohe Metris Toiletkraan
- Chroom.
- Alleen voor koud water.
- QuickClean anti-kalk perlator.
- Afvoerplug Hansgrohe chroom.

Badkamer

Wastafel Villeroy & Boch  Avento 
- Kleur; wit.
- Afmeting 60 x 47 cm (excl. afgebeelde wastafelkraan).
- Afvoerplug chroom.

Kraan wastafel Hansgrohe  Metris Coolstart  
ComfortZone 110

Ééngreeps wastafelmengkraan.
- Chroom.
- Safety functie instelbare heetwaterbegrenzing.
- QuickClean anti-kalk perlator.

Douchecombinatie Hansgrohe  Raindance Select 120E
Ecostat Select douchecombinatie 65 cm.
- Raindance Select 120 3jet handdouche.
- Chroom.
- Unica’S Puro glijstang, 65 cm.
- Met Puro zeepschaal.

Ecostat Select opbouw douchethermostaat
-  Safety Stop temperatuur begrenzing 40 graden.
- Safety Functie instelbare heetwaterbegrenzing.
- Chroom.
-  Thermostaathuis verchroomd met geïsoleerde waterdoorvoer,  
het kraanhuis wordt niet heet.

-  Planchet van veiligheidsglas in kleur spiegelend chroom.
- Inclusief rozetten, S-koppelingen en vuilzeefjes.

Spiegel Silkline 
- Rond, facet geslepen rand 60 cm (geen afbeelding beschikbaar).
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Bad Villeroy & Boch Type O.novo Cassandra
- In wit, acryl.
- 80 x 180 cm. 

(Optie voor Comfort, Luxe en Excellent pakket.)

Wastafelmeubel  Villeroy & Boch  
Type Avento

- Wandhangend, 567 x 520 x 477 mm.
-  Crystal Grey, Crystal Blue, Crystal Black, Crystal White  
(afgebeeld in Crystal Grey).

Extra toilet in de badkamer
- Deze is hetzelfde type als in de gekozen line.
- Wandhangend, diepspoelcloset.
- Comfort: type O.novo.
- Luxe: type Architectura Design.
- Excellent: type Avento.

Douchewand Merk: Novellini
 Type Giada H.
- In helder glas, of glas met Satin band.
- Afmeting: 195 x 90 cm.
- Dikte: 6 mm.

(Inclusief plaatsing.)
(Optie voor Comfort, Luxe en Excellent pakket.)

Comfort, Luxe en Excellent Opties
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Sanitair
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Keramiek: Villeroy & Boch

Wandcloset

Wandcloset O.novo • - -
Wandcloset Architectura - • -
Wandcloset Avento - - •
Zitting normaal • - -
Zitting softclose - • •
Drukplaat

Kunststof Argos Wisa • - -
Chroom glans Argos Wisa - • •
Chroom mat Argos Wisa - • •
Fontein toilet BG

Fontein O.novo • - -
Fontein  Architectura - • -
Fontein Subway - - •
Wastafel

Wastafel O.novo • - -
Wastafel Architectura - • -
Wastafel Avento - - •
Sifon

Sifon Kunststof • - -
Sifon Chroom Hansgrohe Flowstar S. Premium - • •
Spiegel

Langwerpig Swallow 57 x 40 cm • - -
Rond Facet Silkline 60 cm - • •
Kranen: Hansgrohe

Toilet kraan

Toiletkraan Metris - - •
Toiletkraan Logis • • -
Badkamer

Kraan wastafel Logis 70 Coolstart • - -
Kraan wastafel Talis S100 Coolstart - • -
Kraan wastafel Metris Comfort Z110 - - •
Douchecombinatie Crometta 85 Vario • - -
Douchecombinatie Crometta Select S Vario - • -
Douchecombinatie Raindance Select 120 - - •
Thermostaat Ecostat Universal • - -
Thermostaat Ecostat Comfort - • -
Thermostaat Ecostat Select - - •
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Opties

Bad

Villeroy & Boch O.novo 180 x 80 cm ° ° °
Handdouche Croma Select S. Hansgrohe ° ° °
Thermostaat Ecostat Comfort Hansgrohe ° ° °
Douchewand Novellini 90 cm Mat/blank ° ° °
Extra toilet O.novo ° - -
Extra toilet Architectura - ° -
Extra toilet Avento - - °
Wastafelmeubel Avento ° ° °

•  Standaard inbegrepen

°  Optioneel

-   Niet van toepassing


