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TWISTFLUSH
Krachtiger en zuiniger



WATER BESPAREN  
ZONDER COMPROMISSEN
TwistFlush is de nieuwe toiletspoeling die zorgt 
voor een optimaal spoelresultaat en bovendien 
 uiterst waterbesparend is. Met de natuurlijke 
 wervelkracht van het water reinigt zij hygiënisch 
schoon. De innovatieve spoeltechnologie is 
 verkrijgbaar voor de toiletten van de nieuwe 
 collectie Subway 3.0.



Zo spoelt er maar één
De TwistFlush technologie (pa-
tent is aangevraagd) reinigt het 
toilet met een krachtige straal 
van wervelend water.*

Vanaf nu zijn er geen 
 toiletborstels meer nodig
Aan de zeer rechte en extra 
gladde wanden kan vuil zich 
moeilijk hechten. De sterke 
spoeling doet de rest.

Vuil en bacteriën krijgen  
geen kans
Het randloze closet en de 
 CeramicPlus toplaag maken  
de reiniging eenvoudig en door 
 AntiBac wordt de bacteriëngroei 
met 99,9 % verminderd.

Vrijwel spatvrij
Bij TwistFlush komt elke 
 druppel water in de spoeling 
 terecht en spat niet over de 
rand.*

Een zeer stille spoeling
Met een gecontroleerde stroom 
van wervelend water spoelt 
TwistFlush bijzonder stil.

 * volgens de Europese norm EN 997.

 **  4-persoons huishouden, vergeleken met een gebruikelijke spoeling van 6 liter. Gemiddeld gebruik: 5 x 
per dag / per persoon, gebaseerd op gegevens van het Duitse Bundesamt voor milieu.

Bespaar tot wel 19.700 liter 
water per jaar**
Krachtige spoeling – gering 
 waterverbruik: met slechts 4,5 
liter spoelt TwistFlush direct 
vrijwel alles schoon.



NU IN TWEE VARIANTEN
De Subway 3.0 toiletten met TwistFlush technologie zijn 
 verkrijgbaar in twee uitvoeringen.

ONZE KERAMIEKVEREDELING

Diepspoel toilet randloos
Wand model
370 x 560 mm

Diepspoel toilet randloos
Staand model
370 x 600 mm

Meer over 3.0 op villeroyboch.com/subway

Conventioneel keramiek

Met CeramicPlus

AntiBac
De innovatieve oppervlak-
tetechnologie vermindert 
de groei van bacteriën 
aantoonbaar met meer 
dan 99,9 %.

villeroyboch.com/antibac

CeramicPlus
Op het extra gladde 
 oppervlak vormen 
 waterdruppels zich  
samen tot parels die  
vuil en kalk afvoeren.

villeroyboch.com/ceramicplus



Water is schaars
Het bewust omgaan met de natuurlijke hulpbronnen van de aarde 
past meer dan ooit bij een duurzaam leven.

Met het TwistFlush closet kunt u hieraan een bijdrage leveren:  
een gezin bespaart tot wel 19.700 liter drinkwater per jaar.** 
Want door de efficiënte werveling van water wordt het closet 
bijzonder grondig en zuinig gereinigd.

Laten we nu de kraan dichtdraaien. TwistFlush helpt daarbij. 

#timeforatwist
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