Quaryl®
VerVolmaakte natuur.
Innovatieve baden, douchevloeren en -bakken.

Quaryl®.
Vervolmaakte natuur.
In Quaryl® worden de beste eigenschappen van natuurlijke kwarts gecombineerd met
de veelzijdigheid van hoogwaardige acrylhars. Warm met een heldere vormgeving,
massief en sterk als een kristal.
Maar anders dan in de natuur wordt de vorm niet aan het toeval overgelaten:
de vormgevers die met Quaryl® werken hebben een onbeperkte artistieke vrijheid.
Quaryl® is als een nieuw element – met alle goede eigenschappen die je je voor
een materiaal maar kunt wensen: plastisch, duurzaam, tijdloos en warm.
Precies datgene wat je verwacht van vervolmaakte natuur.
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alS natuur en technIek SamenSmelten.
het beste uit twee werelden komt bijeen – exclusief bij Villeroy&Boch. zuivere kwartskristallen worden gewonnen in een groeve
en voor het productieproces zorgvuldig per materiaalsoort geselecteerd. ze worden in meerdere stappen ﬁjngemalen, steeds weer
gewassen en gezeefd, totdat ze geschikt zijn als grondstof voor Quaryl®.
het unieke en vloeibare mengsel, bestaande uit 60% kwarts en 40% hoogwaardig acrylhars kan nu voor de vervaardiging van
Quaryl®-producten in het uiterst exacte gietprocédé in elke gewenste vorm worden gebracht. Daarbij ontstaat met een materiaaldikte
van max. 18 mm het unieke materiaal Quaryl®, dat met zijn duurzame kwaliteit al jarenlang de succesvolle basis voor talrijke
product- en designinnovaties is.

Bad LA BELLE
Basismateriaal kwartskristal
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De basis: 60% puur, ﬁjngemalen kwartsmeel

Vloeibaar Quaryl®
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Buitengewoon aangenaam.
Wellness is puur een kwestie van gevoel. Villeroy&Boch zorgt met Quaryl® voor eenvoudig en zuiver comfort.
Door het hoge isolerende vermogen voelt Quaryl® aangenaam warm op de huid aan.
Quaryl® biedt nog meer perfecte mogelijkheden voor de hoogste wellness-eisen. Praktisch elk bad van Quaryl® kan worden
voorzien van een whirlpoolsysteem van Villeroy&Boch. Alleen bij Quaryl® worden de Invisible Jets bodem- en zij-jets
helemaal in de bodem weggewerkt. Dat betekent een fraai design en een perfect ligcomfort.
Wij noemen dat wellness. Of liever: de perfecte feelgood-ervaring.

Vrijwel
onzichtbaar.

Invisible Jet
bodemjets
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Invisible Jet
pop-up zij-jets

Invisible Jet
pop-up zij-jets

De unieke pop-up zij-jets
komen pas naar buiten als
het whirlpoolsysteem wordt
gestart – in inactieve toestand
zijn ze praktisch onzichtbaar.
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Schoon en veilig
zonder concessies.
Veiligheid en hygiëne zijn twee prioriteiten in de badkamer.
Met Quaryl® is V&B erin geslaagd om een materiaal te ontwikkelen met een poriënvrij
en glad oppervlak waaraan vuil en kalk zich nauwelijks hechten – dat vereenvoudigt de
reiniging en zorgt voor een permanente, subtiele glans.
Ook de verzorging van Quaryl®-baden met geïntegreerd whirlpoolsysteem is dankzij de
vlakke inbouw van de jets in het materiaal eenvoudig en tijdbesparend.
Daarnaast zijn Quaryl®-producten slipvast. Dat geeft een goed en veilig gevoel.
Glad, poriënvrij oppervlak

Gemakkelijke reiniging
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Bijzonder slipvast
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Voor StaBIlIteIt IS
SteVIgheID noDIg.
Duurzame kwaliteit behoeft een zekere mate van substantie. met Quaryl® kan tegenwoordig
ook in de badkamer een kwaliteit “voor de eeuwigheid” worden geïnstalleerd, want met een
materiaaldikte van maar liefst 18 mm is Quaryl® uiterst stabiel.
het door en door gekleurde massieve materiaal is jarenlang verouderingsbestendig en kleurecht.
tÜV SÜD bevestigt de optimale hardheid en stootvastheid van het materiaal Quaryl®.
Villeroy&Boch biedt daarom op alle Quaryl®-producten 10 jaar garantie volgens de geldende
garantievoorwaarden.
Doorsnede materiaaldikte
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Uniek variabel.
Ongelooflijk precies.
Perfecte vormgeving en ideale functionaliteit.
In Quaryl® gaan precisie en unieke vormgevingsmogelijkheden hand in hand. Het materiaal maakt door het
uiterst nauwkeurige gietprocédé designs met zeer exacte kanten en kleine rondingen mogelijk.
Voordeel hiervan is bovendien de mogelijkheid van een uiterst nauwkeurige inbouw, smalle voegen, ultravlakke
integratie en een perfecte aansluiting op de tegels.
Dit levert radicaal nieuwe vormgevingsmogelijkheden in de badkamer op.

“Bij de montage maken de rechte kanten en hoeken exacte
en uiterst smalle afdichtingsvoegen mogelijk, zonder dat
de siliconen voegen inscheuren, omdat Quaryl® dankzij
zijn materiaaldikte en buigsterkte niet vervormt.”
Douchevloer Futurion Flat

Marcus Busse, directeur/sanitairvakman, Bender GmbH
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uItStekenD ontSPannen.
Behaaglijkheid in de badkamer staat of valt met vormgeving – geheel persoonlijke vormgeving.
met de verschillende badkamerseries van Villeroy&Boch en de bijpassende baden van Quaryl® blijft geen wens onvervuld. Dit
materiaal maakt een ongekende diversiteit van vormen en designs mogelijk, die niet gebonden is door een bepaalde stijlrichting.
Bad La Belle

De baden uit de series aveo en la Belle en de buitengewone Squaro Superflat douchevloer zijn vanwege hun vorm en
functionaliteit al meermaals onderscheiden door internationale designfora.
Quaryl® – Design geperfectioneerd.

product
design
award
2006

Bad Aveo

Bad LuXXus

Bad Squaro
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Douche en ruimte.
Een eenheid.
De douche als geïntegreerd bestanddeel van de ruimte – Quaryl® maakt het eenvoudig mogelijk. Exacte kanten en
nauwkeurige maattoleranties zorgen voor minimale voegen. Vooral de Squaro Superflat trekt de aandacht met een
lage installatiehoogte, zodat de douchevloer één vlak vormt met de vloer en functioneert als een volledig in de ruimte
geïntegreerd designelement. Veel kleuren en verschillende maten en vormen laten u creatieve vrijheid – of het nu gaat
om sterke contrasten of vloeiende overgangen: alles is mogelijk.
Squaro Superflat
Glanskleuren
Douchevloer Squaro Superflat

Wit Alpin

Star White

Antraciet

Grijs

Wit Alpin

Star White

Matkleuren

Douchevloer Futurion Flat

product
design
award
2007

Bruin

Crème

Edelweiss

Futurion Flat

Douchevloer Squaro Superflat
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De totale PerfectIe
Van Quaryl®.
Quaryl® wordt exclusief geproduceerd door Villeroy&Boch en is uitsluitend verkrijgbaar in de vakhandel.
De beste eigenschappen van kwarts en hoogwaardige acrylhars worden gecombineerd tot producten die
indruk maken met kwaliteit en design.

1. uniek en precies
•
•
•
•

Uniek design
Geringe toleranties
Vlakke inbouw
Ideaal voor whirlpoolinstallaties
Precieze vormen, mooie afronding of rechte haakse kanten door het unieke gietprocédé

2. hygiënisch en veilig
•
•

Gemakkelijk schoon te maken dankzij geringe vuilaanslag
Slipvast en LGA / TÜV getest
glad, poriënvrij oppervlak

3. Solide & robuust
•
•

Stootvast, schok- en krasbestendig, geluiddempend
materiaaldikte van 8 tot 18 mm
Behoudt zijn glans ook op de lange termijn
uV-bestendig

4. Warm en aangenaam voor de huid
•
•

Voelt warm aan
Goede warmte-isolatie
goede warmtecoëfﬁciënt door de materiaalsamenstelling op basis van kwarts

product
design
award
2006

Quaryl® – vervolmaakte natuur.
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Bad Aveo
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VIlleroy&Boch

BELGIË

NEDERLAND

Villeroy&Boch Wellness NV
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Villeroy&Boch
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Tel. +32 (0) 51 26 40 40
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