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Villeroy & Boch:

Villeroy & Boch biedt een sterke en mooie collectie op 
het gebied van wonen, baden tafelcultuur. De inrichting 
van jouw huis kan met deze producten heel stijlvol en 
compleet zijn, én ook betaalbaar. Laat je inspireren 
door de mooie collecties van Villeroy & Boch en maak 
het leven mooier! 

Zelfs het kleinste detail voldoet aan de hoogste eisen 
qua materiaal en vormgeving. Geïnspireerd door het 
hier en nu én de toekomst, doet Villeroy & Boch er 
alles aan om de mooiste producten te maken. Ruim 
260 jaar geschiedenis heeft namelijk veel ervaring en 
vakmanschap opgeleverd.

Naast de stijlvolle keramisch badkamertegels, voldoen 
ook de badkamermeubelen, baden en 
douchecombinaties aan de hoge eisen van design, 
kwaliteit en functionaliteit. Villeroy & Boch biedt je een 
hele badkamer uit één hand. Hiermee beleef je elke 
dag de ontspanning en ervaar je de inspiratie!

.

Erkalinea:

Erkalinea biedt een compleet assortiment 
kwaliteitsproducten voor de badkamer en is specifiek 
afgestemd op de Nederlandse markt. Elk product is 
dankzij een zorgvuldige selectie op criteria als 
vormgeving, materiaalkeuze, kleurgebruik, kwaliteit en 
functionaliteit een waardevolle toevoeging in de 
badkamer. 

Mooi design, betrouwbare kwaliteit en een aantrekkelijk 
prijsniveau zijn daarbij verzekerd. Erkalinea heeft alles 
voor de inrichting van de badkamer: van baden, 
douchewanden en afvoeren tot kranen, accessoires, 
wandclosets en meer.





Badkamer & toilet visualisatie
Comfort

N.B. getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Erkalinea Marowijne badmeubel, afm. 61 x 51 cm
Leverbaar in verschillende kleuren
•Lak wit
•Zilver eiken
•Donker eiken

Erkalinea Marne wastafelkraan, kleur chroom
Erkalinea afvoerplug, 
kleur chroom

Erkalinea spiegel met bevestigingsprofiel, 
afm. 60x40cm.

Erkalinea doucheset met 
thermostaat en glijstangset.
kleur chroom

Doucheopstelling:

Easydarin douchegoot. 70cm

Erkalinea Neuse wandcloset 
Erkalinea closetzitting softclose
Erkalinea inbouwreservoir basic
Erkalinea bedieningsplaat

Toiletopstelling:

Badmeubelopstelling:

Vaste douchewand, afm. 87-89 x 200 cm, 
kleur profiel chroom, helder glas

Vasco elektrische 
handdoekradiator, afm. 1274 
x 500 mm, kleur wit



Badkamer impressies – Comfort - Comfortbungalow

Getoonde afbeeldingen zijn impressies. 



Badkamer impressies – Comfort – Ruimtewoning

Getoonde afbeeldingen zijn impressies. 



Toiletruimte impressies – Comfort - Comfortbungalow

Getoonde afbeeldingen zijn impressies. 



Vloertegels20x20 cmErkalinea

Wandtegels20x25cmVilleroy& Boch

N.B. getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken. Wand- en vloertegels en mozaïek zijn niet gerectificeerd.
Wand-envloertegels worden niet strokenduitgevoerd.

T e g e l p a k k e t - C o m f o r t

Schlüterprofiel:
De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden 
afgewerkt met een aluminium kwartrond schlüterprofiel. 
Kleur overeenkomstig de tegel.

Wandtegels 1330-TW01, afm. 20x25cm
kleur uni wit mat
Artikelnr.  1096356

Wandtegels 1330-TW02, afm. 20x25cm
kleur uni wit glanzend
Artikelnr.  1096357

Wandtegels 1330-B206, afm. 20x25cm
kleur uni pergamon glanzend
Artikelnr.  1096353

Vloertegels Erkalinea, afm.  20x20cm 
kleur beige (BV4-F100)
Artikelnr. 1099229

Vloertegels Erkalinea, afm.  20x20cm 
kleur bruin (BV5)
Artikelnr. 1099228

Vloertegels Erkalinea, afm. 20x20cm
kleur grijs (F101)
Artikelnr. 1259703

Vloertegels Erkalinea, afm. 20x20cm
kleur zwart (F103)
Artikelnr. 1099227



Badkamer & toilet visualisatie
Luxe

N.B. getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken.

Erkalinea Marowijne badmeubel, afm. 121 x 51 cm
Erkalinea Marowijne hoge kast afm. 35x35x170cm
Leverbaar in verschillende kleuren
•Lak wit
•Zilver eiken
•Donker eiken

Erkalinea Marne wastafelkraan, kleur chroom
Erkalinea afvoerplug, 
kleur chroom

Erkalinea spiegel, afm. 120x80cm.

Erkalinea doucheset met 
thermostaat, 
hoofddouche en 
handdouche.
kleur chroom

Doucheopstelling:

Easydrain 
douchegoot. 
70cm

Inbe fonteinset met kraan, sifon 
en plug chroom

Fontein opstelling:

Badmeubelopstelling:

Vaste douchewand, afm. 87-89 x 200 cm, 
kleur profiel chroom, helder glas

Vasco elektrische 
handdoekradiator, afm. 1274 
x 500 mm, kleur wit

Erkalinea Onega wandcloset 
Erkalinea closetzitting softclose & 
quick release
Erkalinea inbouwreservoir basic
Erkalinea bedieningsplaat

Toiletopstelling:



Badkamer impressies – Luxe – Comfortbungalow

Getoonde afbeeldingen zijn impressies. 



Badkamer impressies – Luxe - Ruimtewoning

Getoonde afbeeldingen zijn impressies. 



Toiletruimte impressies – Luxe - Comfortbungalow

Getoonde afbeeldingen zijn impressies. 



Vloertegels33x330 cmErkalinea

Wandtegels20x40cmVilleroy& Boch

N.B. getoonde afbeeldingen kunnen in werkelijkheid afwijken. Wand- en vloertegels en mozaïek zijn niet gerectificeerd.
Wand-envloertegels worden niet strokenduitgevoerd.

T e g e l p a k k e t - L u x e

Schlüterprofiel:
De uitwendige hoeken van het wandtegelwerk worden 
afgewerkt met een aluminium kwartrond schlüterprofiel. 
Kleur overeenkomstig de tegel.

Wandtegels 1240  afm. 20x40 cm
kleur uni wit mat
Artikelnr.  1096376

Wandtegels 1240  afm. 20x40 cm
kleur uni wit glans
Artikelnr.  1096377

Wandtegels 1240  afm. 20x40 cm
kleur uni crème glans
Artikelnr.  1096378

Wandtegels 1240  afm. 20x40 cm
kleur uni crème mat
Artikelnr.  1096379

Vloertegels Erkalinea, afm.  
33,3x33,3 cm 
kleur zwart
Artikelnr. 1013640 

Vloertegels Erkalinea, afm.  
33,3x33,3 cm 
kleur bruin
Artikelnr. 1013638 

Vloertegels Erkalinea, afm.  
33,3x33,3 cm 
kleur grijs
Artikelnr. 1255613

Vloertegels Erkalinea, afm.  
33,3x33,3 cm 
kleur lichtgrijs
Artikelnr. 1255611

Vloertegels Erkalinea, afm.  
33,3x33,3 cm 
kleur Donkergrijs
Artikelnr. 1255615



Impressies – showroom badkamers



Impressies – showroom badkamers



Neem voor meer informatie contact op met :

Raab Karcher Middelburg

Waldammeweg 2

4338 PJ Middelburg

Tel.: 0118-625055

receptie.middelburg@raabkarcher.nl

www.raabkarcher.nl


