
REVOLUTIONAIR 
WATERVAL 
SPOELSYSTEEM



Bij Ideal Standard streven wij voortdurend naar 
de mooiste toonaangevende en innovatieve 
oplossingen voor onze klanten en creëren wij 
nieuwe standaarden in badkamer ontwerp.

Na een jarenlange ontwikkeling, zijn wij er trots 
op om het nieuwe Ideal Standard AquaBlade® 
waterval spoelsysteem te introduceren - de 
belangrijkste ontwikkeling sinds de uitvinding van 
het spoeltoilet. We zijn ervan overtuigd dat deze 
unieke, gepatenteerde technologie de nieuwe 
standaard in ontwerp, hygiëne en spoelprestatie 
zal worden.

DE NIEUWE
STANDAARD IN 
SPOELTECHNIEK

DE AQUABLADE® TECHNOLOGIE WORDT 
TOEGEPAST IN DE NIEUWE TONIC II SERIE



HET VERHAAL 
ACHTER DE 
TECHNOLOGIE

“Ik hou echt van de eenvoud van 
mijn nieuwe toilet met AquaBlade® 
waterval technologie en dan vooral het 
eigentijdse ontwerp.

Mijn gasten vinden het toilet prachtig 
en ze merken meteen dat er geen 
overhangende rand is. De AquaBlade® is 
een stuk krachtiger dan andere toiletten 
en efficiënter, ook is het snel en veel 

stiller dan andere toiletten.”

Mary Cocking 
AquaBlade testgebruiker

Mike Heaton 

Product Development Manager 
Keramiek, EMEA 

Design is de kern van alles wat we doen. Dit 
betekent dat onze producten aan de nieuwste 
eisen voldoen, rekening houdend met zowel 
functionaliteit als vormgeving.
 
“Ons doel was om een strak, modern ontwerp 
te creëren dat beter presteert dan de bestaande 
toiletten op de markt. Voor een eigentijdse look en 
feel is de binnenzijde van het toilet vormgegeven 
zonder de  traditionele overhangende rand. 
Dit vermindert ook onhygiënische gebieden 
die bacteriën kunnen herbergen. In termen 
van de spoelprestatie, is het ontwerp zo dat 
het spoelwater als een waterval spoelt vanaf 
de bovenzijde van het toilet, zodat de reiniging 
wordt geoptimaliseerd. Het interne spoelkanaal 
vermindert turbulentie om een zeer efficiënte, 
stillere spoeling met minder spatten te creëren.”



EXCEPTIONELE 
SPOEL  
PRESTATIE
Het AquaBlade® waterval 
spoelsysteem zorgt voor een 
uitstekende spoeling, elke keer 
weer. 
 
Zonder overhangende rand 
stroomt het water vanaf de 
bovenkant van het toilet 
en spoelt 100% van het 
onderliggende oppervlak.

Het geïntegreerde spoelkanaal 
zorgt voor een krachtige 
waterval die twee sterke 
zijdelingse stromingen tot aan 
de voorzijde van het toilet 
creëert. Hierdoor worden ook 
de vaste fecaliën moeiteloos 
weggespoeld.

ONTWORPEN  
OM ER MOOI  
UIT TE ZIEN
Het AquaBlade® waterval spoelsysteem is ontworpen 
met eenvoudige strakke lijnen en moderne vormgeving. 
Een esthetisch ontwerp met een optimale spoelprestatie 
als uitgangspunt. Er is geen overhangende rand die een 
schaduw werpt zodat alleen de vloeiende lijnen van de 
binnenzijde van het toilet zichtbaar zijn.

MOOIER…
Volgens onderzoek geven 8 van de 10 consumenten* 
de voorkeur aan het ontwerp met AquaBlade® waterval 
spoelsysteem boven de  standaard toiletten met en 
zonder spoelrand.
* gebaseerd op onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en Italië

DE ULTIEME COMBINATIE



VAN STIJL EN PRESTATIE

ONGEKENDE  
HYGIËNE
AquaBlade® technologie presteert beter dan 
bestaande toiletten op het gebied van hygiëne.

Traditionele toiletten laten een significant 
gedeelte van de binnenzijden ongespoeld, met 
name aan de achterzijde van het toilet. Het 
AquaBlade® spoelkanaal is aan de bovenzijde 
van het toilet gepositioneerd zodat 100% 
van het onderliggende oppervlak wordt 
schoongespoeld, elke keer weer. 
 

De AquaBlade® technologie zorgt voor een 
geoptimaliseerde waterdruk en de vloeiende 
lijnen van het toilet zorgen ervoor dat vuil 
weggespoeld wordt zonder te spatten.

Bij traditionele toiletten met 
spoelrand blijft ongeveer 20% 
van het toilet ongespoeld. 

AquaBlade® technologie 
met waterval spoelsysteem 
zorgt ervoor dat 100% van de 
oppervlakte onder het kanaal 
wordt schoongespoeld.

EENVOUDIG 
SCHOON 
TE MAKEN

AquaBlade® technologie spoelt 
krachtig het toilet schoon 
en door de zacht gebogen 
vormgeving is het toilet makkelijk 
schoon te maken met een 
minimale inspanning.



IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandardnederland.nl

TONIC II

Zitting en deksel K706501

softclose
wit

Wandcloset AquaBlade® 
K315801

met blinde bevestiging 
560 mm
diepspoel
exclusief closetzitting
wit

Zitting en deksel K706401

wit

Reservoir K404901

wit

Staand closetcombinatie 
AquaBlade® K316001

665 mm
exclusief reservoir en 
closetzitting
wit

Staand closet AquaBlade® 
K316201

560 mm
diepspoel
exclusief closetzitting
wit

Keramiek is ook beschikbaar in Ideal Plus. 

Kleurcode is MA voor wit.
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Wandcloset AquaBlade® 
T348601

met blinde bevestiging
diepspoel
exclusief closetzitting
wit

Zitting en deksel T676701

dun
softclosing
wit

Zitting en deksel T676601

dun
wit

DEA

Wandcloset AquaBlade® 
T348683

met blinde bevestiging
diepspoel
exclusief closetzitting
mat wit

Zitting en deksel T676783

dun
softclosing
mat wit

Keramiek is ook beschikbaar in Ideal Plus. 

Kleurcode is MA voor wit.
Kleurcode is MI voor mat wit.
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