
SUBWAY 3.0
Yaşam için tasarlandı
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HER ZAMAN  
YANINIZDA OLACAK BİR HİS

'Sonsuzluk' sözü veremeyiz ama bir sonraki jenerasyonun da bu banyoda 
kendini ev rahatlığında ve konforlu hissedeceğine eminiz. Yeni Subway 
3.0 banyo koleksiyonunun zamana meydan okuyan tasarımını ve öncü 
özelliklerini keşfedin.
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En büyük favorimiz
Derin lavabolarla, birkaç giysinizi 

elde yıkamak gibi günlük banyo 
uğraşlarına hazırsınız.

LAVABO

• Modern: hassas seramik işçiliği ve açısal çizgiler
• Son moda: ekstra geniş taşma deliği
• Pratik: geniş raf alanı 
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Günlük yaşam için 
bolca alan
Dolaplar, tüm banyo 
eşyalarınız için bol miktarda 
alan sunuyor. Kişisel 
eşyalarınıza yapacağınız 
herhangi bir ekleme için 
yeriniz çoktan hazır.

BANYO MOBİLYASI

• Şık: zarif dolap duvarları
• Zarif: ince alüminyum kulp profilleri
• Kalıcı bir parlaklık için:

anti parmak izi kaplama
• Atmosferik: isteğe bağlı entegre

aydınlatma
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Sizi rahatlatacak

bir banyo

KÜVET

• Rahatlatıcı: sessiz dolum
• Son moda: ekstra geniş taşma deliği
• Hassas: sadece 1 cm yüksek kenar
• Dokunuşa duyarlı: Quaryl®’den

üretilmiştir

Kendinize zaman ayırın
Arkanıza yaslanın ve rahat sırt 

dayaması ile bu ergonomik şekilli 
derin küvetin keyfini çıkarın.
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TWISTFLUSH
Daha fazla güç, daha az su

INNOVATION AWARD 
ARCHITECTURE +
TECHNOLOGY

2021
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Suyumuz azalıyor

Dünyanın doğal kaynaklarına sahip çıkmak, sürdürülebilir bir yaşam 
biçimi için her zamankinden daha önemli.

Klozetin içerisinde suyu döndürerek kapsamlı ve verimli temizlik 
sağlayan TwistFlush teknolojisi ile bir aile; yılda 19.700 litreye kadar 
içme suyu tasarrufu sağlayabilir.* 

TwistFlush yardımı ile; kurtarabildiğimiz her damla suyu kurtaralım...

#timeforatwist

* 4 kişilik ev, geleneksel 6 litrelik sifonla karşılaştırıldığında. Ortalama kullanım: Alman Federal Çevre Ajansı'ndan alınan bilgilere göre günde kişi başı 5 x.
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Benzersiz sifon gücü
TwistFlush teknolojisi, tuvaleti temizlemek için 
dönen suyun gücünü kullanır.

Neredeyse hiç sıçrama yapmaz 
TwistFlush ile, klozet kenarına sıçrama 
olmadan her damla su sifon için kullanılır*.

Fırçasız bir gelecek burada başlıyor
Kirin çok dik ve ultra pürüzsüz duvarlarda tutunma 
şansı çok azdır. Güçlü sifon hareketi geri kalan 
kısmı halleder.

Ultra sessiz sifon
Kontrollü dönme hareketi TwistFlush'ı 
sessiz hale getirir.

Daha fazla güç
daha az su

* Avrupa standardı EN 997 uyarınca
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Kir ve mikroplara karşı dayanıklı
Tamamen çerçevesiz hazne ve 
CeramicPlus temizliği 
kolaylaştırırken AntiBac bakteri 
üremesinin %99,9’unu engeller.
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Tamamen düzenli bir banyo 
Subway 3.0 koleksiyonu, çeşitli 
oda düzenleri için bireysel 
çözümler sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Lavabo, 
mobilya, ayna ve tuvalet 
birbiriyle uyumlu ve zamansız 
bir bütünlük oluşturmak için 
bir araya gelir.
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Kusursuz sekilde

 düzenli
,
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Tarzınıza uygun banyo
Banyonuzu yaşam tarzınızı yansıtacak şekilde düzenleyin. 
Banyo mobilyaları için yedi renk ve dört sıcak ahşap 
dekor ile Subway 3.0, en çeşitli tasarım seçeneklerinin 
kapılarını açıyor. Pratik dolaplarla her şey yerli yerinde.

Gercekten
senin olsun

,
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SQUARO INFINITY DUŞ TEKNESİ

• Hijyenik: kusursuz, gözeneksiz Quaryl® yüzey
• Mükemmel uyum: Subway 3.0 ile güzel bir 

şekilde birleşir
• Rahat ve kullanışlı: ultra düz, çerçevesiz 
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Küçük ayrıntılarda 
büyük

Değerli misafirleriniz için 
özel bir banyo 
Subway 3.0, küçük alanlarda kendini 
gösterir: maksimum etkiyle kullanılan 
saklama alanı, güçlü bir tuvalet sifonu 
ve dar alanlarda mümkün olan 
en yüksek lavabo konforunu sunar.
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370 x 560 mm370 x 560 mm

500 x 400 mm 1

800 x 470 mm 1

1300 x 470 mm 1

370 x 305 mm

600 x 470 mm 1 2

1300 x 470 mm 1

370 x 600 mm 375 x 560 mm

450 x 370 mm 1

650 x 470 mm 1

1300 x 470 mm 1

320 mm side length

550 x 440 mm 1

1000 x 470 mm 1

ÜRÜN TANITIMI

Lavabolar

1 Kapaklı olarak da mevcuttur
2 Zemin altı ile de mevcuttur
3 Çeşitli farklı versiyonlarda mevcutturBeyazı3

Taş 
Beyazı

Tuvaletler ve bide

Alp



19

772 x 576 x 478 mm

351 x 429 x 309 mm

973 x 429 x 478 mm

572 x 576 x 478 mm

1272 x 429 x 478 mm

622 x 576 x 478 mm

1001 x 422,5 x 516 mm*

473x 429 x 407,5 mm

622 x 429 x 478 mm

973 x 576 x 478 mm

523 x 429 x 477,5 mm

1272 x 576 x 478 mm

572 x 429 x 478 mm

772 x 429 x 478 mm

423 x 429 x 377,5 mm

1272 x 429 x 478 mm

* Sağa veya sola konumlandırılmış raf ünitesi/lavabo seçeneği mevcuttur.

Lavabo üniteleri

1272 x 576 x 478 mm

Tüm lavabo üniteleri isteğe bağlı olarak dolap altı LED’li ve çekmece aydınlatmalı olarak mevcuttur.
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400 x 860 x 362 mm

400 x 1710 x 362 mm

805 x 423 x 256 mm

400 x 1710 x 362 mm

574 x 1200 x 362 mm

400 x 1710 x 362 mm

450 x 1700 x 300 mm

400 x 1710 x 362 mm

Ek unsurlar

Kulplar ve mobilya renkleri Aynalar

Parlak alüminyum

Volkanik Siyah

Monokrom 
Taupe, Gri Kaşmir, Deniz Mavisi ve Grafit mobilya renkleri ile.

Parlak 
Beyaz

Beyaz 
Mat

Grafit

Taupe

Kansas 
Meşe

Saf
Beyaz

İki Renkli 

Beyaz Mat/ 
Siyah Mat

Arizona 
Meşe 

Gri 
Kaşmir

Taş
Meşe

Volkanik 
Siyah

Nordik 
Meşe

Deniz 
Mavisi

Alüminyum ayna çerçeveleri iki renkte mevcuttur.

500, 600, 650, 800, 1000, 1200, 1300, 
1400 ve 1600 mm genişlikler

712 ve 910 mm genişlikler
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1800 x 800 mm

Alp
Beyazı 

Taş
Beyazı 

Küvetler

Alp
Beyazı 

Krom

Taş
Beyazı 

Mat
Siyah 

4 renkte mevcut iç korumalı taşma.

1700 x 750 mm 

Baths optionally available with SilentFlow.
İsteğe bağlı olarak jakuzi sistemi mevcuttur.
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AKILLI ÇÖZÜMLER

AntiBac
Yenilikçi yüzey teknolojisinin 
bakteri üremesini %99,9'dan 
fazla azalttığı kanıtlanmıştır. 
Gümüş iyonlarının dahil 
edilmesine dayanan 
antibakteriyel etki, seramiklere 
kalıcı olarak katılmıştır.

villeroyboch.com/antibac

CeramicPlus
Tuvaletler ve lavabolar için 
geliştirilmiş yüzey 
kaplamasının temizlenmesi 
özellikle kolaydır. 
Boncuklanma etkisi 
sayesinde, su damlacıkları 
birleşir ve kireci ve kiri de 
alarak çıkışa akar. Daha 
hijyenik ve bakımı kolay 
seramik yüzeyler için.

villeroyboch.com/ceramicplus

Conventional ceramics With CeramicPlus

SilentFlow
Bu yenilikçi girişle, banyo 
suyu alttan son derece sessiz 
bir şekilde doldurur ve rahat 
bir banyo deneyimi sunar.

villeroyboch.com/silentf  low

TwistFlush
TwistFlush, özellikle kapsamlı 
ve etkili temizlik için dönen 
suyun gücünden yararlanır. 
Hijyenik açıdan temiz bir 
tuvalet sağlarken litrelerce su 
tasarrufu sağlar. Kir, klozetin 
pürüzsüz duvarlarına 
tutunamadığı için klozet fırçası 
mazide kalıyor.

villeroyboch.com/twistf  lush

EasyAccess
Bu göze batmayan sifonda 
hiçbir şey kaybolmaz: küpe 
gibi lavaboya düşebilen 
değerli eşyalar entegre 
yuvaya takılır. Yukarıdan 
erişilebildiği için sifonun da 
temizlenmesi kolaydır.

villeroyboch.com/easyaccess

Quaryl®
Bu eşsiz malzeme birçok 
iyi özelliği bünyesinde 
barındırır: sıcak ve 
pürüzsüzdür ve cilde karşı 
naziktir. Özellikle hassas 
formlar oluşturmak için de 
kullanılabilir. Tüm bunlar 
birleşerek iyi hissettiren 
banyolar için harika 
ürünlere dönüşür!

villeroyboch.com/quaryl
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VILLEROY&BOCH TÜM KANALLARDA

Burada daha fazla bilgi ve 
videolardan bayi arama 
seçeneğine kadar 
koleksiyonlarımızla ilgili 
tüm ayrıntıları 
bulacaksınız.

villeroyboch.com/subway

Instagram
Her zaman ilham verici: 
Fantastik banyoları, 
arkalarındaki hikayeleri, 
güncel trendleri ve daha 
fazlasını keşfedin.

instagram.com/villeroyboch
instagram.com/villeroyboch_tr

Facebook
Ürünlerimizle ilgili en son 
gelişmelerin yanı sıra güncel 
haberler, izlenimler, ilgi 
çekici kampanyalar ve 
girişimler bulabilirsiniz.

facebook.com/villeroyandboch

Pinterest
Geniş bir ilham hazinesi, 
heyecan verici iç tasarım 
fikirleri ve kendi banyonuzu 
tasarlamak için faydalı 
ipuçları bulabilirsiniz.

pinterest.com/villeroyandboch

Pinterest ile Tara

İnternet sitesi



villeroy-boch.com
villeroyboch-tr.com
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