
De badkamer voor vandaag én morgen

Makkelijk kan ook mooi zijn

Vitalia



Vandaag én morgen

Terwijl wij voortgaan in jaren, verandert onze woonomgeving niet 

automatisch mee. Dit zou wel ideaal zijn. Om tegemoet te komen 

aan onze veranderende wensen en behoeften hebben we bij 

Galvano een nieuwe, levensloopbestendige lijn ontwikkeld: Vitalia, 

de levenswijze badkamer voor vandaag én morgen. Het idee achter 

dit flexibele concept is dat uw badkamer, net als u, nog jarenlang 

meegaat.

Altijd comfort

U start met het complete en hoogwaardige comfort van onze 

bekende Alterna klasse. Door het eenvoudig aanpassen en/of 

toevoegen van onderdelen blijft de Vitalia badkamer voldoen aan al 

uw wensen. Dus altijd alle benodigde comfort. Vandaag én morgen. 

Toegankelijk én degelijk. Fraai én functioneel. 

Uw pluspunten op rij:

• Makkelijk toegankelijk

• Optimaal comfort

• Eenvoudig aan te passen

• Hoogwaardige materialen

• Elke gewenste uitstraling

• Voordelige prijsklasse

CONCEPT
Vitalia

“ Lekker tutten voor de spiegel, zittend in 
plaats van staand. Een kleinigheid, maar 
het moet wel kunnen.”

“ Wat een gemak, zo’n in hoogte verstelbaar 
toilet! Waarom zou je nog zo diep door de 
knieën gaan?”



Douche opstelling:

•  Walk-in douchewand 112,6x200 cm -  
chroom profielen en scharnieren - helder clean glas

• Douchegoot met zij-uitlaat 80 cm rvs
• Douchethermostaat met coolbody - chroom
• Doucheslang 175 cm - grijs - glad
• Handdouche staafmodel
• Glijstang
• Houder met douchewisser
• Douchezitje- grijs antraciet (na-situatie)

Meubel opstelling

• Wastafelblad 140x45 cm - eiken
• Onderkast 70x45 cm met twee laden - wit gelakt
• Opzetwastafel 42x41x14 cm - wit
• Planchets 60 cm - eiken 
• Hoge kast 35 cm - wit gelakt (niet afgebeeld)
• Spiegel 60x80 cm met verlichting
• Wastafelkraan - chroom
• Krukje - grijs antraciet

Tegels:

•  Villeroy & Boch Flow Motion wandtegel - 25x70 cm – wit
•  Atlas Concorde Etic vloertegel - 22,5x90 cm - rovere bianco

Closet opstelling:

• Wandcloset 3M clean - wit
• Zitting - softclose - quick release 
• Viega wc-element hoog-laag
• Viega bedieningsplaat - glas - licht grijs
• Toiletset - chroom
• Emco handgreep - chroom - met zwarte greep (na-situatie)

Flexibele aanpassingen

Het lijken slechts details. En dat zijn het in wezen ook. Maar we kunnen in 

onze badkamer op den duur niet zonder. Zeker nu de moderne mens 

gemiddeld vitaler blijft en steeds ouder wordt. Bovendien willen we veel 

langer in onze vertrouwde woonomgeving blijven. Dat vraagt dus om ruimere 

toegankelijkheid en meer comfort in de badkamer. Met de mogelijkheid van 

flexibele aanpassingen zodra deze nodig zijn.

COMFORT
Vitalia

“ Ik kan veel van mijn energie kwijt in het 
buitenbad. Daarna geniet ik binnen van 
mijn comfortabele douche.”
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DESIGN
Vitalia

Makkelijk kan ook mooi zijn

Met het Vitalia badkamerconcept hebben we bij Galvano niet alleen gekozen 

voor gemak en comfort. Het oog wil ook wat in de badkamer. Daarom bieden 

we op alle onderdelen keuze uit het fraaiste design. Tot in de kleinste details. 

Dat moet u met eigen ogen zien.

Het werkt als een menukaart met op elkaar afgestemde producten. Samen 

vormen ze een complete badkamer. Uw Galvano dealer bekijkt graag vandaag 

nog met u alle mogelijkheden om het ideale “menu” voor morgen samen te 

stellen. Zodat u nog vele jaren mooi uit de voeten kunt.

Alternatief: 
Hansgrohe Select shower tablet

Alternatief: 
Glijstang 90 cm

Alternatief:
Ronde waskom en ronde kraan

Extra
Staande cosmetica spiegel met 
verlichting.

Blad: Castello + kast: wit
of
Blad: Castello + kast: Castello

Blad:  Eiken + kast: wit
of
Blad: Eiken + kast: Eiken

Alternatief
Spiegel met led verlichting ron-
dom als alternatief voor spiegel 
met boven verlichting

Alternatief
Wandcloset zonder spoelrand, 
voor meer hygiëne en comfort

Alternatief
Geberit AquaClean Sela 
douchewc, reinigen met water 
voor meer frisheid, welzijn en 
hygiëne

Alternatief
Vloertegel Atlas Concorde,  
serie Legend, kleur Magnolia  
(59,5x20 cm)

Alternatief
Wandtegel serie Urban Line, 
kleur beige (25x50 cm)

Alternatief
Radiator met ronde buizen  
(i.p.v. vierkante)



galvano.nl

De badkamer voor vandaag én morgen
Vitalia

Uw Galvano dealer:

“ Wij hebben nu al de nodige voorzieningen 
laten aanbrengen. Hebben we er straks 
geen omkijken meer naar.”


