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19 golf bolde i et enkelt skyl? 
Vi har testet TwistFlush skyllesystem og det er lige præcis rigtigt! 
TwistFlush skyller med vortex power - vands eget naturlige 
hvirvlende kraft som med wc-skålens konkave udformning sætter 
turbo på skyllet - samtidig med du sparer vand!

1 enkelt skyl kan nemlig klare 19 golfbolde! Det er en kraft, der 
giver så effektivt et skyl, at selv toiletbørsten ikke kommer meget  
på arbejde. 

Se hvordan TwistFlush virker og skyller på vores YouTube kanal 
- Villeroy & Boch - søg på TwistFlush og se det imponerende skyl i 
aktion. 

#timeforatwist
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TWISTFLUSH
Mere power, mere rent



MERE POWER,  
MERE RENT
TwistFlush er den nye skylleteknik på  
Villeroy & Boch vægskåle, der udnytter  
vortex teknologi - den fysiske kraft i en  
kontrolleret hvirvelstrøm til at skylle  
hele skålen indvendigt effektivt rent.  
Det giver flere fordele:

• MERE EFFEKTIVT SKYL
• MINIMERER VANDSTÆNK
• ÅBEN SKYLLERAND
• STØJSVAGT SKYL
• SUPRAFIX MONTERING 

Det innovative turboskyl fås på alle  
wc-modeller i Bestseller serien Subway  
– nu i et 3.0 sortiment 

NYHED I DANMARK
Subway 3.0 toilet med TwistFlush teknologi fås hos flere af vores 
forhandlere i flere varianter:

VORES KERAMIKOVERFLADE

Tornadoskyl som ingen andre
TwistFlush-teknologi udnytter 
den fysiske kraft i en kontrol-
leret hvirvelstrøm til at skylle 
hele skålen indvendigt effektivt 
rent.*

Hård ved bakterier og snavs
Takket være den elegante, kantløse 
udformning er TwistFlush-toilettet 
nemt og hurtigt at gøre rent.  
CeramicPlus og AntiBac gør det  
endnu renere og mindsker samtidig 
bakterievæksten med 99,9 %. 

SupraFix - hurtig montering 
Med Villeroy & Bochs paten-
terede befæstigelsessystem  
SupraFix kan du enkelt montere 
en vægskål oppefra via toilet- 
sædets beslag. Resultatet er  
et langt pænere design uden 
smudsfælder, der tilmed giver  
en bedre hygiejne og enklere 
rengøring. SupraFix forenkler 
monteringen af dit væghængte 
toilet, hvilket sparer både tid og 
ondt i ryggen!

Vandsprøjt bliver i skålen
Subway 3.0 vægskål er indven-
digt formet som en konkav. 
Komineret med det nye vortex 
power system giver det et yderst 
kontrolleret skyl, hvor vandet 
nærmest ‘suges’ ud i bunden og 
videre væk i afløbet. Den design-
mæssige udformning på wc-
skålen forhindrer vandstænk og 
reducerer dannelsen af aerosoler 
markant.*

Ultra-lydsvagt skyl
Kraften fra den kontrollerede 
hvirvelstrøm af vand i skålen 
giver et langt mere støjsvagt 
skyl end normalt.

 * I overensstemmelse med The European flushing standard EN997.

Subway 3.0 Sampak 4670
Vægskål m. TwistFlush, 
C+ overflade og sæde, 
370x560 mm
VVS-nummer: 61 2935.300

Mere om Subway 3.0 på villeroyboch.dk/subway

Traditionel keramik

Med CeramicPlus

AntiBac
Den innovative overflade- 
teknologi er testet til at 
reducere bakterier med 
mere end 99.9 %.

villeroyboch.dk/antibac

CeramicPlus
Vanddråber danner perler 
på den ultraglatte Cera-
micplus overflade og træk-
ker snavs og kalk med sig, 
så det har langt sværere  
ved at sætte sig fast.

villeroyboch.dk/ceramicplus


