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VitrAflush 2.0 – spoelrandloze perfectie
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NIEUW!

Een hoogwaardig design 
en functionaliteit gaan bij 
VitrAflush hand in hand 
Dankzij het innovatief design zonder spoelrand biedt dit wandtoilet van 

VitrAflush een duurzame hygiëne. Een keramische spoelverdeler stuurt het 

water in drie richtingen en voorkomt het overlopen. Voor het reinigen is wei-

nig schoonmaakmiddel nodig. Zo wordt het milieu beschermd en wordt tijd 

uitgespaard in het huishouden, hotels of openbare instellingen. Dit wandtoilet 

VitrAflush zonder spoelrand werd in 2014 tweemaal bekroond. Het kreeg de 

gerenommeerde Iconic Award van de Raad voor Vormgeving in de catego-

rie Product/Sanitair en de iF product design award. Al in 2013 werden de 

bekende prijzen zoals de Good Design Award en de Plus X innovatieprijs voor 

design en functionaliteit gewonnen. 
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Product innovatie

De spoelrandloze WC‘s 
VitrAflush

Deze toiletten vallen op door hun stijlvolle randloze

toiletpot, die een perfecte hygiëne garandeert.

Wie een uitstekend design belangrijk vindt, vindt zeker 

wat hij zoekt in het VitrAflush-gamma. Het Metropole 

wandtoilet VitrAflush behaalde reeds meerdere prijzen: 

ICONIC AWARD 2014, iF product design award 2014 en 

de Good Design Award en Plus X innovatieprijs, beide in 

2013. 

 DUURZAME MATERIALEN
 RANDLOOS SPOELBEKKEN - DESIGN

= EEN PLUS AAN DESIGN

Checkbox

DUURZAME MATERIALENDUURZAME MATERIALEN
RANDLOOS SPOELBEKKEN - DESIGNRANDLOOS SPOELBEKKEN - DESIGN
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 GEEN OVERSPOELEN
 AFNEEMBARE SPOELVERDELER

= EEN PLUS AAN FUNCTIONALITEIT

 GEEN OVERSPOELENGEEN OVERSPOELEN
 AFNEEMBARE SPOELVERDELERAFNEEMBARE SPOELVERDELER

De drie spoelstromen

Ook zonder rand loopt de VitrAflush niet over: het revolutio-

naire spoelsysteem met de keramische spoelverdeler zorgt 

ervoor dat het spoelwater in drie richtingen wordt gestuurd. 
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Product innovatie

  MINDER RUIMTE WAAR BACTERIËN ZICH 
KUNNEN VASTZETTEN

 LICHTE REINIGING
 GERINGER VERBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN 

= EEN PLUS AAN HYGIËNE

Checkbox

Water is leven – duurzame 
hygiëne in het toilet

Door het ontbreken van een spoelrand biedt het VitrAflush

wandtoilet meer comfort en meer hygiëne. Zonder spoel-

rand krijgen sterk ruikende kiemen en bacteriën nauweli-

jks meer de kans om zich te nestelen, ze worden door de 

spoelstromen gewoon weggespoeld. WC-eenden zijn niet 

meer nodig – dus het milieu wordt ontzien. Er is ook minder 

schoonmaakmiddel nodig en er wordt tijd bespaard in het 

dagelijkse leven, of het nu gaat om huishoudens, openbare 

instellingen, hotels of restaurants.

MINDER RUIMTE WAAR BACTERIËN ZICH MINDER RUIMTE WAAR BACTERIËN ZICH 
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Bacteriegroei 

Claudio Conigliello, marketing manager bij VitrA Bad, licht de 

bijzondere eigenschappen van de VitrAflush-producten toe: 

„Met de wandtoiletten zonder spoelrand van VitrAflush 

brachten en brengen we nog steeds producten op de 

markt die niet enkel een uitstekende kwaliteit en prach-

tig design hebben, maar ook goed scoren op het vlak 

van hygiëne en eenvoudig onderhoud. Het voordeel van 

deze toiletten zonder spoelrand in vergelijking met tradi-

tionele wc’s is duidelijk: als er geen spoelrand is, zijn er 

ook geen verborgen plekjes waarop bacteriën en ander 

vuil zich kunnen opstapelen.“

In combinatie met een glad oppervlak of glazuur wordt de 

groei van bacteriën met ca. 95 procent verminderd. Dit 

wordt ook bevestigd door de bacteriëntest die in 2013 door 

de Akdeniz universiteit in Istanboel uitgevoerd werd. 

Spoelrandloze WC Standaard WC

900 KbE Bacteriën in het water geïnjecteerd

1.800 KbE Bacteriën in het water geïnjecteerd
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Individuele watertoevoer naar eigen behoefte 

VitrA perfectioneert de watertoevoer bij de VitrAflush-toiletten zonder spoelrand. 

De zijdelings aflopende spoelstroom vloeit nu nog schoner en nauwkeuriger in de 

geoptimaliseerde binnenvorm van de pot. Basis van deze verdere verbeteringen is 

de herwerkte spoelverdeler. Bij de huidige versie 2.0 bestaat deze uit de opname 

van de spoelverdeler voor bevestiging op het toilet, het keramisch spoelopzetstuk 

en de nieuwe stuwschijf. Het nieuwe design van de opname van de spoelverdeler 

heeft een duidelijk kleiner tussenstuk en zorgt zo voor een makkelijke doorstroming. 

De stuwschijf heeft drie uitvoeringen voor spoelwatersturing en past daarmee het 

debiet individueel aan de omstandigheden in uw huis aan. Zo is nu ook het gebruik 

met een laag hangend inbouwreservoir probleemloos mogelijk. De norm voor de 

hoeveelheid bespoelde oppervlakten in de keramiek wordt door VitrAflush 2.0 over-

troffen. 

11



OE NIEUWE SPOELVERDELER BESTAAT UIT DRIE DELEN

Montagestuk voor 

bevestiging aan de wc

Keramisch spoelopzetstuk Watergeleider

GEMAKKELIJKE WEGNEMEN 
VAN DE WATERGELEIDER
GEMAKKELIJKE WEGNEMEN 
VAN DE WATERGELEIDER

NIEUW!

Nieuwe spoelverdeler
Wetenswaard
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MOGELIJKE VARIANTEN VOOR DE INSTELLING VAN 
DE WATERGELEIDER

De watergeleider regisseert het

water krachtiger naar de zijkanten

De watergeleider regisseert het

water krachtiger naar beneden

Bevat geen watergeleider, bijv bij

laaghangende stortbakken

SPOELWATEROPENING

Volledige spoelwateropening Gereduceerde spoelwateropening

NIEUW: 
Géén beperking bij gebruik van inbouwrreservoirs met beperkte inbouwhoogte.

Vooraanzicht

13



VitrAflush 2.0
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VitrAflush 2.0: Het assortiment 

VitrAflush 2.0: Het assortiment Iedereen die kiest voor de VitrAflush 2.0-toiletten 

kan rekenen op een eigentijds design gecombineerd met duurzame keramiek. Naast 

de economische aspecten zijn het vooral de moderne uitstraling en esthetiek die 

ervoor zorgen dat deze toiletten met VitrAflush-technologie in aanmerking komen 

voor gebruik in particuliere woningen, in openbare ruimtes, in kantoorgebouwen of 

zelfs in hotels.

Verkrijgbaar in de volgende collecties: 

T4 Shift Metropole Options Sento

S50 S20 Conforma
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VitrAflush 2.0

*  Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

T4 Wand-wc VitrAflush 2.0

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*  7743B003-0075 7743B403-0075 345 x 540 30,1 

Wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 96-003-401 360 x 463 2,7 

 met dempermechanisme 96-003-409 360 x 463 2,7 

 zonder spoelrand

 met blinde bevestiging van boven (V-Fit)

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen
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* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

Shift Wand-wc VitrAflush 2.0

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*   7742B003-0075 7742B403-0075 360 x 540 30,9 

Wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 91-003-401 365 x 458 3,2 

 met dempermechanisme  91-003-409 365 x 458 3,2 

 zonder spoelrand

 met blinde bevestiging van boven (V-Fit)

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen
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VitrAflush 2.0

* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

Metropole Wand-wc VitrAflush 2.0

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*  7672B003-0075 7672B403-0075 360 x 560 30,9 

Wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 90-003-401 365 x 440 3,4 

 met dempermechanisme 90-003-409 365 x 440 3,4 

 Slim, met dempermechanisme  102-003-009 365 x 436 2,8 

 zonder spoelrand

 met blinde bevestiging van boven (V-Fit)

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen

 Slim
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* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

Options Sento Wand-wc VitrAflush 2.0

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel* (lieferbar ab 7/2015) 7748B003-0075 7748B403-0075 365 x 540 28,2 

Wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 86-003-401 365 x 450 3,4 

 met dempermechanisme 86-003-409 365 x 450 3,4 

 zonder spoelrand

 met blinde bevestiging van boven (V-Fit)

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen

ALTERNATIEF
WC ZITTING SLIM OP PAGINA 20
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VitrAflush 2.0

* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

Options Sento Wand-wc Compact VitrAflush 2.0

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*  7747B003-0075 7747B403-0075 360 x 495 25,9 

Wc-bril Slim

 Productbeschrijving Productcode  B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 wc-bril met dempermechanisme 100-003-009 365 x 450 3,4 

 zonder spoelrand

 met blinde bevestiging van boven (V-Fit)

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen

ALTERNATIEF
WC ZITTING SLIM OP PAGINA 19
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* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

S50 Wand-wc VitrAflush 2.0

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*  7740B003-0075 7740B403-0075 360 x 520 29,5 

Wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 wc-bril zonder dempermechanisme 72-003-301 360 x 445 2,7 

 wc-bril met dempermechanisme 72-003-309 360 x 445 2,7 

 zonder spoelrand

 met zijdelingse bevestiging

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen
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VitrAflush 2.0

S50 Staande toiletcombinatie VitrAflush 2.0

 met Geberit Dual Flush-mechanisme

 voor dubbele spoeling (3/6 l functie)

 zichtbare delen verchroomd

 3-zijdige aansluiting mogelijk

Eigenschappen

 Productbeschrijving   Productcode B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel   5745B003-0075 355 x 650 34,0 

Keramische opzetspoelbak

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 Opzetspoelbak 5422L003-5042 385 x 165 17,2 

 zonder spoelrand

 3/6 liter spoelvolume

 Abgang horizontal

Eigenschappen

WC ZITTING
 op pagina 21
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* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

S20 wand-wc VitrAflush 2.0

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*   7741B003-0075 7741B403-0075 355 x 520 20,9 

Universele wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 84-003-011 355 x 450 2,5 

 met dempermechanisme 84-003-019 355 x 450 2,5 

 zonder spoelrand

 met zijdelingse bevestiging

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen
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VitrAflush 2.0

*  Nutzung nur mit Unterputzspülkästen mit einer max. Bauhöhe von 1.300 mm möglich

S20 wand-wc VitrAflush 2.0 Compact

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*   7749B003-0075 7749B403-0075 350 x 485 21,3 

Universele wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 84-003-011 355 x 450 2,5 

 met dempermechanisme 84-003-019 355 x 450 2,5 

 zonder spoelrand

 met zijdelingse bevestiging

 3/6 liter spoelvolume

Eigenschappen
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* Gebruik uitsluitend mogelijk met inbouwreservoir met maximale hoogte van 1.300 mm

 Duroplast, scharnieren roestvrij staal

 bevestiging van boven

Eigenschappen

Conforma wand-wc VitrAflush 2.0, 70 cm

 Productbeschrijving  Standard met VitrAclean B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 diepspoel*  5810B003-0075 5810B403-0075 350 x 700 31,4 

Universele wc-bril

 Productbeschrijving Productcode   B x D (mm)  Gewicht (kg) 

 zonder dempermechanisme 84-003-011 355 x 450 2,5 

 met dempermechanisme 84-003-019 355 x 450 2,5 

 geschikt voor rolstoelen

 zonder spoelrand

 3/6 liter spoelvolume

  met zijdelingse bevestiging

  Verhoogde montage aangewezen voor installatie hoogte 480 mm volgens DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997  

Eigenschappen
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VitrAflush 2.0

Options Sento
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MetropoleS20

S50
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Product overzicht

T4

7743B003- 345 x 540 mm

Shift

7742B003- 360 x 540 mm

Metropole

7672B003- 360 x 560 mm

Options Sento

7748B003- 365 x 540 mm

 0075  zonder spoelrand, 
diepspoel, met blinde 
bevestiging van boven 
(V-Fit), 3/6 liter 
spoelvolume,
wc-bril 96-003-xxx

0075  zonder spoelrand, 
diepspoel, met blinde 
bevestiging van boven 
(V-Fit), 3/6 liter 
spoelvolume,
wc-bril 91-003-xxx

 0075  zonder spoelrand, 
diepspoel, met blinde 
bevestiging van boven 
(V-Fit), 3/6 Liter 
spoelvolume, 
wc-bril 90-003-xxx,
wc-bril Slim 102-003-009

0075  zonder spoelrand, 
diepspoel, met blinde 
bevestiging van boven 
(V-Fit), 3/6 liter 
spoelvolume,
wc-bril 86-003-xxx,
wc-bril Slim 100-003-009
(lieferbar ab 7/2015)

96-003- 360 x 463 mm 91-003- 365 x 458 mm 90-003- 365 x 440 mm 86-003- 365 x 450 mm

401  zonder dempermechanisme
409 met dempermechanisme

401  zonder dempermechanisme
409  met dempermechanisme

401  zonder dempermechanisme
409  met dempermechanisme

401  zonder dempermechanisme
409  met dempermechanisme

Options Sento

7747B003- 360 x 495 mm

S50

7740B003- 360 x 520 mm

S20

7741B003- 355 x 520 mm

S20

7749B003- 350 x 485 mm

0075  Compact, zonder spoelrand, 
diepspoel, met blinde 
bevestiging van boven 
(V-Fit), 3/6 liter spoelvolume,
wc-bril 86-003-xxx,
wc-bril Slim 100-003-009
(lieferbar ab 7/2015)

0075  zonder spoelrand, 
diepspoel, met 
zijdelingse bevestiging, 
3/6 liter spoelvolume,
wc-bril 72-003-xxx

0075   zonder spoelrand, 
diepspoel, met 
zijdelingse bevestiging, 
3/6 liter spoelvolume,
wc-bril 84-003-xxx

0075    Compact,
zonder spoelrand, 
diepspoel, met 
zijdelingse bevestiging, 
3/6 liter spoelvolume,
wc-bril 84-003-xxx

100-003- 365 x 450 mm 72-003- 360 x 445 mm 84-003- 355 x 450 mm 84-003- 355 x 450 mm

009  met dempermechanisme
Wc-bril Slim

301  zonder dempermechanisme
309 met dempermechanisme

011  zonder dempermechanisme
019 met dempermechanisme

011  zonder dempermechanisme
019 met dempermechanisme
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Conforma

5810B003- 350 x 700 mm

S50

5745B003- 355 x 650 mm

0075  diepspoel
zonder spoelrand,
3/6 liter spoelvolume,
Afvoer horizontaal,
wc-bril 72-003-xxx

5422L003 - 385 x 165 mm

5042  keramische opzetspoelbak, 
met Geberit Dual Flush-
mechanisme, voor 
dubbele spoeling 
(3/6 l functie), zichtbare 
delen verchroomd, 3-zijdige 
aansluiting mogelijk

0075  zonder spoelrand, diepspoel, geschikt voor rolstoelen, 
3/6 liter spoelvolume, mit seitlicher Befestigung,
wc-bril 84-003-xxx

Verhoogde montage aangewezen voor installatie hoogte 480 mm 
volgens DIN 1385-6, DIN-EN 38, DIN 18040, DIN-EN 997

84-003- 355 x 450 mm 72-003- 360 x 445 mm

011  zonder dempermechanisme
019  met dempermechanisme

301  zonder dempermechanisme
309  met dempermechanisme

NIEUW 
wc-bril Slim

Metropole

102-003- 365 x 436 mm

Options Sento

100-003- 365 x 450 mm

S50

110-003- 364 x 457 mm

009  met dempermechanisme 009  met dempermechanisme 019  met dempermechanisme,
met snelsluiting

Conforma

115-003- 356 x 453 mm 115-003- 366 x 459 mm

506  zonder dempermechanisme 006  zonder dempermechanisme
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VitrAclean

VitrAclean is een speciaal coatingsproces dat de oppervlaktespanning van 

keramisch sanitair verhoogt, zodat vuil eenvoudig met wat water kan wor-

den afgespoeld. Dankzij deze unieke technologie wordt het ontstaan van 

vervelende kalkaanslag en andere vlekken aanzienlijk verminderd.

•  Water en stoffen die zich op het oppervlak kunnen afzetten, druipen er 

door de VitrAclean-coating eenvoudig parelend van af;

•  VitrAclean verhoogt de contacthoek tussen water en keramische 

oppervlakken;

• Eenvoudigere reiniging dan bij standaard coating;

• Geschikt voor alle soorten wastafels, toiletten en bidets.

VitrAclean vereenvoudigt de reiniging, maar geeft het oppervlak geen zel-

freinigende eigenschappen. Uw product dient regelmatig schoongemaakt 

te worden, zoals beschreven in deze handleiding. Lees de volgende reini-

gings- en onderhoudsinstructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat 

uw product ook de komende jaren er nog zo goed als nieuw uitziet.

Reiniging en onderhoud 

•  Voor de dagelijkse reiniging bevelen wij het gebruik van een schone, zachte en vochtige reinigingsdoek aan. 

Deze mag geen microvezels bevatten;

•  Wanneer u een reinigingsmiddel wilt gebruiken, gebruik dan het liefst een niet zure reiniger;

•  Leg bij hardnekkig vuil een in reinigingsmiddel gedrenkte doek op de aangetaste plek en laat deze een hele 

nacht inwerken.

standaard coating

VitrAclean

Bestelvoorbeeld

5810B003-0075 Staandard uitvoering

 De getallencombinatie verandert van „003“ naar „403“

5810B403-0075 met VitrAclean

VitrAclean Coating
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 SNELLER EN EENVOUDIGER INSTALLEREN VAN DE WC 
 COMPATIBEL MET DIVERSE WC-FORMATEN  
 VOORDELIG 

= EEN PLUS AAN TIJDBESPARING 

Snel en eenvoudig installeren van de wc 

Wat betreft tijdbesparing biedt VitrA nog een andere 

highlight, die al vanaf het begin een belangrijke rol speelt: 

de nieuwe installatietechniek V-Fit, die een snelle, com-

fortabele en daardoor voordelige installatie van wandto-

iletten mogelijk maakt. V-Fit wordt gebruikt bij diverse 

wc-modellen, zo ook bij de wandtoiletten van VitrAflush 

uit de collecties T4, Options Sento, Shift en Metropole. 

Checkbox

V-Fit
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Prestatieverklaring 
Nr. DoP-997 

Documentnummer: KGF-132/Referentienr.: 0/Datum: 07-06-2013 

1. Eenduidig artikelnummer van het producttype: zie begeleidende tabel 
2. Productnaam, partij-, serienummer of iets dergelijks, die de identificatie van het bouwproduct in overeenstemming met 11 (4) mogelijk maken: 

wc’s en wc-combinaties met ingebouwde geurstop 
3. Gebruik dat de fabrikant voorziet in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde technische specificaties:

lichamelijke hygiëne (PH) 
4. Naam, geregistreerde bedrijfsnaam of gedeponeerd handelsmerk en het adres van de fabrikant in overeenstemming met artikel 11 (5): 

Eczacıbaşı Building Materials Co., Eskisehir Karayolu 4. km. Bozüyük 11300 Bilecik - TR, Tel.: 00 90 228 314 04 00
Fax: 00 90 228 314 04 12, E-Mail: murat.toker@eczacıbaşı.com.tr, Web: www.vitra.com.tr

5. Niet van toepassing 
6. Systeem of systemen ter controle en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het product conform BauPVO

(305/2011 / EU), bijlage V: systeem 4 
7. Bij een prestatieverklaring van een bouwproduct, waarvoor een geharmoniseerde norm geldt:

producttype en bedrijfsproductcontrole worden door de fabrikant vastgelegd 
8. Niet van toepassing 
9. Aangewezen prestatie 

Cruciale kenmerken* Prestaties eharmoniseerde technische norm

Spoelbehoeften (CF) voldaan 

EN 997:2013

Hoogte geurstop (BP) voldaan 

Reinigbaarheid (CA) voldaan 

Statische belastbaarheid (LR) voldaan 

Dichtheid (WL) voldaan 

Klepbetrouwbaarheid (VR) voldaan 

Duurzaamheid (DA) voldaan 

*   Cruciale kenmerken en bewezen prestaties kunnen ook in de benamingscode weergegeven staan. 
De benamingscode wordt in paragraaf 8 (Aanduiding) ingevoerd. 

10. De in punt 1 en 2 vermelde productprestatie stemt overeen met de prestatie in punt 9. 
11. Deze prestatieverklaring wordt als enige verantwoordelijke door de in punt 4 vernoemde fabrikant opgesteld. Ondertekend in naam van 

de fabrikant door: 

 Serie Artikelnummer Benamingscode    

 T4 7743 EN 997   

 SHIFT 7742 EN 997   

 METROPOLE 7672 EN 997   

 SENTO 7747, 7748 EN 997   

 S50 5745 EN 997- LR/NPD   

 S50 7740 EN 997   

 S20 7741, 7749 EN 997   

 CONFORMA 5810 EN 997   

Salim Oztabak
Hoofd kwaliteitsgarantie Bozüyük, 2013-06-07

33



34



35



08
/2

01
6 

– 
W

e 
re

se
rv

e 
th

e 
rig

ht
 t

o 
m

ak
e 

te
ch

ni
ca

l m
od

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 a
lte

r 
co

lo
ur

s 
w

ith
ou

t 
pr

io
r 

no
tic

e.

VitrA Bad GmbH
Agrippinawerft 24
D-50678 Köln

Tel. + 49 221 277 368-0
Fax + 49 221 277 368-500
info@vitra-bad.de
vitra-bad.de | vitra-studio.de


