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HOSPITALITY
STRALEND TOT IN DE BADKAMER
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Ideal Standard

Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer: 
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en 
douchecombinaties. Ideal Standard staat voor innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een 
hoge mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Onze technologieën zorgen voor  
gebruiksgemak, besparingen en veiligheid in de badkamer. Onze producten dragen sterke internationale 
merknamen: Ideal Standard, Jado en Venlo.

Voor professionals, door professionals, 
al meer dan 100 jaar lang

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen en produceren wij producten 
voor de badkamer. Met liefde voor het detail, hoge eisen aan 
de kwaliteit, het streven naar innovatieve oplossingen en lage 
schoonmaakkosten. Vanwege onze puur ambachtelijke 
vaardigheden hebben wij ons in onze bedrijfstak ontwikkeld tot 
Europees marktleider. Onze producten inspireren de 
gebruikers in veel hotels uit bekende hotelketens, in 
commerciële gebouwen, zorgcentra en ziekenhuizen en in 
talrijke residentiële en sociale woningbouw projecten. 

Architecten 
Adviseurs

Aannemers

Projecten
Afhaalbalies
Showroom

Installateurs
Technische dienst

Facilitaire managers

Kennis van water

Ideal Standard wil haar opgedane kennis over water graag delen met de professional. Kennis over hoe 
water het meest efficiënt en effectief toegepast kan worden in woningen, publieke ruimtes en in de  
zorgsector. Deze kennis geeft ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden van de professional.
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Made in Europe

Kranen

Keramiek

Baden en 
douchebakken

Overig

Een geschiedenis vol innovaties

1902

Intelligente infectie con-
trole  in de zorg met de 
lancering van Markwik

IdealBlue™ technologie 
voor betere waterbesparing 

& hygiëne

1e bad uit één 
stuk

1965

1e anti-slip bad voor meer 
veiligheid

1969

Uitvinding van de keramische 
cartouche, zorgt voor de 1e 

niet-druppelende eenhendelkraan

1979

Uitvinding van het 
randloos closet voor 

betere hygiëne

1990

TopFix, een primeur in de 
sector voor een snellere & 
gemakkelijkere installatie

2000

Uitvinding van de  
waterbesparende Click 

technologie & cartouche

2007

2011

2015

Nieuwe standaard voor 
hygiëne met AquaBlade® 

waterval spoeltechnologie

2016

FirmaFlow™, onze meest 
duurzame cartouche

2017

Ipalyss®, onze nieuwe 
serie ultra dun keramiek

2018

Intellimix, de ultieme  
combinatie van kosten-

besparing & gebruiksgemak

Onze producten worden uitsluitend gefabriceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken in Europa.  
Ideal Standard heeft 18 productiefaciliteiten verspreid over heel Europa. Elke fabriek heeft een eigen  
specialisme van kranen tot acryl en van meubels tot keramiek. Egypte bezit van oudsher het specialisme 
van het vervaardigen van hoogwaardige baden en douchebakken.

Ideal Standard heeft als missie een toonaangevende leverancier van innovatieve designoplossingen 
voor de badkamer te zijn en te blijven. In de geschiedenis heeft Ideal Standard al vele nieuwe maatstaven 
in de sanitair wereld ontwikkeld en geïntroduceerd.
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ONZE REFERENTIES
INTERNATIONAAL & NATIONAAL
Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer:
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en 
douchecombinaties. De complete badkamer afkomstig van één adres één producent, uitermate  
doelmatig voor leisure-projecten. Ideal Standard beschikt over vele brede sanitair collecties waardoor 
er voor elk prijssegment een ideale badkamer te realiseren is. Gerenommeerde relaties uit de leisure 
branche mogen we tot onze klantenkring rekenen.
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OPTIMALE OPLOSSINgEN
vOOR DE IDEALE BADKAMER
Tegenwoordig worden er steeds hogere eisen gesteld aan de badkamer. De gebruiker 
wenst een plek te vinden die hen de mogelijkheid geeft om te ontspannen en rust en 
stilte te bieden na een hectische werkdag. Ze wensen vooral een schone en  
aantrekkelijke sfeer te vinden die hen inspireert. Zowel de jongere als de oudere  
gebruiker wenst op een veilige, eenvoudige en comfortabele manier gebruik te kunnen  
maken van de badkamer. Ook gebruikers met een fysieke beperking willen zich vrij 
voelen in een vertrouwde en elegante badkamer.

De badkamer hoort een mooie stijlvolle uitstraling te krijgen, maar ook andere aspecten 
dienen de aandacht te genieten. De badkamer moet eenvoudig en snel te reinigen zijn. 
Functionaliteit hoort in balans te zijn met duurzaamheid en ergonomische aspecten.  
Tevens spelen water- en energie besparingen een steeds grotere rol in de badkamer.  
Om alle genoemde aspecten te kunnen verenigen wordt vaak een compromis gesloten.  
Tenzij er gekozen wordt voor een badkamer van Ideal Standard.

Toonaangevende industriële designers ontwikkelen namens Ideal Standard modern  
vormgegeven badkamer collecties die visueel en functioneel overtuigen. Spaarzaam  
water- en energieverbruik, voldoen aan wettelijke eisen en normen en eenvoudig  
onderhoud zijn standaard kenmerken bij alle producten van Ideal Standard.
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DESIgNERS
FOCUS OP DESIgN & INNOvATIE
In de afgelopen jaren hebben verschillende internationale en gerenommeerde designers de  
badkamer collecties van Ideal Standard ontworpen. De creativiteit van de designers geeft de impuls voor 
toekomstig ontwerp. Door de creativiteit te combineren met onze ervaringen, innovatieve technologieën 
en moderne productieprocessen ontstaan unieke producten met hoge kwaliteit die de duurzaamheid, 
waarde en uitstraling van de badkamer verhogen. De designers zijn voor hun collecties vele malen  
bekroond met internationaal erkende design awards.

Design is de grondlegger voor het succes en de effectiviteit van elk afzonderlijk gebouw, locatie of  
product. Een hoogstaand design staat niet op zichzelf. Het moet naadloos integreren in het project  
waarvoor het ontworpen is. De designfilosofie van Ideal Standard is eenvoudig: de individu staat centraal 
in de badkamer. Onze producten worden consequent volgens deze filosofie en behoefte ontwikkeld. 

Al decennia lang werken enkele van de bekendste vertegenwoordigers uit de Europese designscène  
samen met Ideal Standard om een toepassingsgerichte balans van design en functie te ontwikkelen  
waarop alle producten van Ideal Standard gebaseerd zijn.

Artefact Franco Bertoli Robin Levien

Dick Powell Marc Sadler Matteo Thun
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TONIC II badkamermeubels 
zijn verkrijgbaar in de volgende 
kleur uitvoeringen

BADKAMER MEUBELS
TONIC II

WG Wit

FA Lichtgrijze  
 hoogglanslak

FC Lichtbruine  
 hoogglanslak

FE Grijs eiken décor

FF Pijnboom décor

wastafelmeubel 
800 mm
R4303FE

TONIC II

wandconsole 
800 mm
R4311FF

wastafelmeubel 
800 mm
R4303WG

Afmetingen: 
1200, 1000, 800, 600, 500, 450 mm
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B2 Glanzend wit / 
Mat wit

EQ Glanzend 
lichtgrijs / Mat wit

KN Glanzend wit / 
Mat lichtgrijs

PS Eiken grijs / 
Mat wit

UK Licht pijnboom 
/ Mat beige

VY Mat bruin / Mat 
wit

CONNECT AIR badkamermeubels 
zijn verkrijgbaar in de volgende 
kleur uitvoeringen

BADKAMER MEUBELS
CONNECT AIR

wastafelmeubel 
840 mm, 1 lade
E0827UK

CONNECT AIR

wastafelmeubel Cube
535 mm
E0846KN

wastafelmeubel 
840 mm, 2 laden
E0819B2

Afmetingen: 
1300, 1200, 1000, 800,  
650, 600, 550, 500 mm
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WG Wit

FF Pijnboom decor

FW Walnoot decor

FX Betonlook

ADAPTO
Verkrijgbaar in de volgende kleuruitvoeringen
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WASTAFELMEUBELS 
ADAPTO

wastafelmeubel 
70 cm met 1 lade
U8595WG

MEUBEL alleen toepasbaar met opbouwwastafels

wastafelmeubel 
120 cm met 2 laden
U8598WG
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WASTAFELMEUBELS 
ADAPTO

handdoekhouder 
“Bordo“ 
chroom
U8426AA

HANDDOEKHOUDER

handdoekhouder “Onda“ 
chroom
U8425AA

handdoekhouder “Cubo“
345 mm 
chroom
U8427AA

handdoekhouder “Cubo“
500 mm 
chroom
U8615AA

draagframe 120 cm 
U8603FY

CONSOLE

CONSOLE ONDERKAST

console onderkast 25 cm  
U8419WG

afdekblad voor console 
onderkast
50 cm U8412WG
25 cm U8410WG

console onderkast 50 cm  
U8421WG

zijframe met poten  
voor draagframe (1 stuk)

U8599FY

consoledrager voor 
wandmontage (1 stuk)  
U842867

console 150 cm 
U8593WG
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WASTAFELS & WASKOMMEN
IPALYSS: DUN, DUNNER, DUNST

waskom 550 x 380 mm
zonder kraangat
zonder overloop
E139201

IPALYSS

waskom 550 x 380 mm
met kraangat
met overloop
E139301

waskom 550 x 380 mm
zonder kraangat
met overloop
E139401
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wastafel 600 mm
met kraangat
zonder overloop
K087801

TONIC II

waskom 550 mm
zonder kraangat
zonder overloop
(asymmetrisch)
K083301

waskom 550 mm
zonder kraangat
zonder overloop
(symmetrisch)
K083401

WASTAFELS & WASKOMMEN
TONIC II

dubbele wastafel 1200 mm
zonder kraangaten
zonder overloop
K087401
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wastafel 710 mm
met kraangat
met overloop
K078701

wastafel 600 mm
met kraangat
met overloop
K077801

STRADA

WASTAFELS & WASKOMMEN
STRADA

waskom 600 mm
met kraangat
met overloop
K078101

waskom 500 mm
zonder kraangat
zonder overloop
K077601

waskom 600 mm
zonder kraangat
zonder overloop
K078401

waskom 425 mm
zonder kraangat
zonder overloop
K078301

waskom 380 mm
zonder kraangat
met overloop
K083201

STRADA O

waskom 410 mm
zonder kraangat
zonder overloop
K079501



18

WASTAFELS & WASKOMMEN 
STRADA II

opbouwwastafel rond 
zonder kraangat
45 cm met overloop T296101
45 cm zonder overloop T295901
38 cm met overloop T292901

OPBOUWWASTAFEL

opbouwwastafel ovaal
zonder kraangat
60x40 cm met overloop T360401
60x40 cm zonder overloop T298101
75x40 cm zonder overloop T298001

opbouwwastafel  
40 x 40 cm
zonder kraangat
met overloop T296301
zonder overloop T296201

wastafel met kraangat  
120 cm
T300601

opbouwwastafel 
zonder kraangat
60x40 cm met T299901
overloop
50x40 cm met T296501
overloop
50x40 cm zonder T296701
overloop

opbouwwastafel 
met kraangat
met overloop
60x40 cm T299801
50x40 cm T296601

wastafel met 2 kraangaten 
100 cm
T372401
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wastafel 600 mm
met kraangat
met overloop
E714101

wastafel 600 mm
met kraangat
met overloop
E713501

CONNECT

WASTAFELS & WASKOMMEN
CONNECT AIR & CONNECT

wastafel 640 mm
met kraangat
met overloop
E028901

wastafel 600 mm
met kraangat
met overloop
E029801

wastafel 600 mm
met kraangat
met overloop
E069401

CONNECT AIR

waskom 600 mm
zonder kraangat
zonder overloop
E034801

waskom 400 mm
zonder kraangat
zonder overloop
E034701
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douchesysteem
A6246AA

douchesysteem
A5686AA

IDEALRAIN

DOUCHESYSTEMEN
EEN DOUCHEBELEvINg vOOR ELK FORMAAT
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Onze thermostatische douchesystemen zijn ontworpen om uw douche-ervaring tot een waar genoegen 
te maken. Ze combineren prachtig ontwerp en multi-functionaliteit. Verfijnde rechthoekige of ronde 
hoofddouches en 1 of 3-functie handdouches worden aangeboden om uw gewenste badkamer te creëren. 
Alle douchesystemen voldoen aan de Green Key normen.

250

3600

ULTRA DUNNE HOOFDDOUCHE 
Met zachte ronde hoeken, gemaakt van 
RVS. 12 l/min bij 3 bar (terug te brengen 
naar 9 l/min).

ANTI-KALK DOUCHE EN 
ZACHTE SILICONEN SPROEIERS
Eenvoudig schoon te maken 
zonder kalkresten.

3-FUNCTIES HANDDOUCHE  
Regen, stortregen, massage. 
8 l/min bij 3 bar.

EASY GRIP 
Soepel in gebruik en stevige 
controle over uw douche-ervaring.

IDEALPURE TECHNOLOGIE
Een revolutie in water hygiëne, 
zorgt voor nikkel- en loodvrije 
waterwegen.

COOL BODY TECHNOLOGIE
Geïsoleerde constructie met 
100% Cool Body. Voorkomt 
verbrandingsgevaar over het gehele 
oppervlak van de thermostaat.

IDEAL COMFORT 
Een gegarandeerde constante 
watertemperatuur onafhankelijk van 
de temperatuur van het 
binnenstromende leidingwater.

TEMPERATUURBEGRENZER
Veiligheidsstop bij 40°C.

PERFECTE BETROUWBAARHEID 
Permanente beveiliging; zorgend 
voor een 100% afsluiting van het 
water als het inkomende koud 
water stopt.

VERBINDING 
MET VERBORGEN MOEREN
Speciaal ontworpen rozetten 
ontwikkeld om de moeren 
te bedekken. Deze zorgen 
aldus voor een schoon en 
glad oppervlak rondom de 
aansluiting.

DRUK KNOP GLIJDER
Eenvoudig te bewegen stijlvolle 
schuifbare houder met drukknop 
voor eenvoudige bediening.

ZWENKBARE HOOFDDOUCHE
De zwenkbare arm is ontwikkeld om 
maximaal comfort en flexibiliteit in 
uw badkamer te creëren.

MAXIMALE WATERBESPARING
De instelbare ECO-functie zorgt 
voor 50% waterbesparing.

BREED STRAALBEREIK
Zorgt voor een breed regen effect 
voor meer doucheplezier.

WATER EN 
ENERGIEBESPAREND

EENVOUDIG SCHOON 
TE MAKEN

DOUCHESYSTEMEN MET THERMOSTAATKRANEN

1-FUNCTIE HANDDOUCHE
Regen. 
8 l/min bij 3 bar.
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IDEALRAIN CUBE / EASY-BOX SLIM
Showerpower set
F964999AA

IDEALRAIN / EASY-BOX SLIM
Showerpower set
F964997AA

•	EASY-Box Slim vierkant 
met omstelling (zowel  
in- als opbouwdeel)

•	Regendouche M1  
200 x 200 mm

•	Douchearm L1 300 mm 
voor wandbevestiging

•	Staaf handdouche
•	Doucheslang “Idealflex” 

1750 mm
•	Aansluitbocht met vaste  

handdouchehouder

•	EASY-Box Slim vierkant 
met omstelling (zowel  
in- als opbouwdeel)

•	Regendouche M1  
Ø200 mm

•	Douchearm L1 300 mm 
voor wandbevestiging

•	Staaf handdouche
•	Doucheslang “Idealflex” 

1750 mm
•	Aansluitbocht met vaste  

handdouchehouder

DOUCHESYSTEMEN
INBOUW SHOWERPOWER SETS
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De EASY-Box Slim, met slechts 58 mm de ondiepste inbouwbox in de markt 

De EASY-Box Slim van Ideal Standard heeft een minimale inbouwdiepte van slechts 58 mm en kan onder 
andere worden toegepast in dunne kalksteenwanden of dunne holle wanden opgebouwd uit Metalstud 
systemen of houtenframes. De ondiepste inbouwbox is geschikt voor nieuwbouw en is ook toepasbaar 
in renovatieprojecten.

Eenvoudige montage

Overeenkomstig met de bestaande EASY-Box inbouwthermostaten is ook de EASY-Box Slim  
eenvoudig te monteren. Voor de montage in holle wanden wordt de EASY-Box Slim geleverd met een 
speciale beugel die op de horizontale balken van de wandconstructie bevestigd kan worden. Ook bij de 
EASY-Box Slim wordt er gebruik gemaakt van het dicht-fix systeem waardoor er geen water in de wand 
kan dringen. 

Geïntegreerde omstelling 

EASY-Box Slim is standaard voorzien van twee 
omstelfuncties waardoor deze als 
douchethermostaat en als badthermostaat kan 
worden gebruikt. De thermostaat heeft twee 
grepen waardoor de temperatuur en het water 
volume eenvoudig naar persoonlijke voorkeur 
kunnen worden ingesteld. De EASY-Box Slim is 
uitgerust met een veiligheidsstop bij 40°C. Zo  
wordt de kans op verbranding nog verder  
geminimaliseerd.

Idealrain showerpower set

Inspelend op de trend naar meer  
douchecomfort biedt Ideal Standard een 
ruime keuze aan douchepacks met  
inbouwthermostaten. In de Idealrain  
showerpower set wordt de EASY-Box Slim  
gecombineerd met de zeer dunne en modern 
vormgegeven Idealrain hoofd- en 
handdouches. Zowel de inbouwkranen als de 
hoofd- en handdouches zijn beschikbaar in 
ronde en vierkante vormgeving. 

EASY-BOX SLIM
DE ONDIEPSTE INBOUWBOX IN DE MARKT
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IDEALRAIN CUBE
Hoofddouche 200 x 200 mm
B0024AA

IDEALRAIN
Hoofddouche Ø200 mm
B9442AA

IDEALRAIN CUBE
Hoofddouche 300 x 300 mm
B0025AA

G1/2

52

300x300

B 0025..B 0024..

G1/2

52

200x200

G1/2

52

300x300

B 0025..B 0024..

G1/2

52

200x200

Ø201

B 9442 ..

59118
S22,5
G1/2S22,5

G1/2

59

118Ø300

B 9443 ..

IDEALRAIN
Hoofddouche Ø300 mm
B9443AA

IDEALRAIN
Hoofddouche Ø100 mm
B9435AA 

Ø201

B 9442 ..

59118

S22,5
G1/2S22,5

G1/2

59

118Ø300

B 9443 ..

S22,5
G1/2

59

118A

184

172

132

ø65
G1/2

Ø102

11
44

8

Ø102

Sw24

G1/2

B 9443 ..
B 9442 ..

300
A

201

B 9435 .. B 9436 ..Ø201

B 9442 ..

59118

S22,5
G1/2S22,5

G1/2

59

118Ø300

B 9443 ..

S22,5
G1/2

59

118A

184

172

132

ø65
G1/2

Ø102

11
44

8

Ø102

Sw24

G1/2

B 9443 ..
B 9442 ..

300
A

201

B 9435 .. B 9436 ..

184
172

132

ø65
G1/2

Ø102

IDEALRAIN
Hoofddouche met gebogen
wandaansluiting 118 mm
B9436AA
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IDEALRAIN PRO
Hoofddouche 400 x 400 mm
B9845AA 

IDEALRAIN PRO
Hoofddouche 300 x 300 mm
B9844AA 

Ø34

Ø24
G1/2

9 576,
5

400

40
0

B 9845 .. B 9844 ..

Ø34

Ø24
G1/2

8 565,
5

300

30
0

Ø34

Ø24
G1/2

9 576,
5

400

40
0

B 9845 .. B 9844 ..

Ø34

Ø24
G1/2

8 565,
5

300

30
0

WANDMONTAGE
PLAFOND MONTAGE
B9445AA, B9444AA, B9446AA

290

300

312

G1/2

Ø
55

11
8

G
1/

2

392

403

420

Ø
55 G
1/

210
9

G1/2

17
0

15
8

G1/2

G1/2

Ø55

B9445AA - wand 400 mm

B9444AA - wand 300 mm

B9446AA - plafond 150 mm

IDEALRAIN “LUXE”
Ultra dunne hoofddouche
B0386MY, B0385MY, B0384MY,
B0383MY

IDEALRAIN “LUXE”
Ultra dunne hoofddouche
B0389MY, B0388MY, B0387MY

IDEALRAIN “LUXE”
Ultra dunne rechthoekige
hoofddouche
B0391MY, B0390MY

G1/2

2,
5 653

ø34

32

A

ø34
G 1/2

ø30653 2,
5

A

32

ø34
G 1/2

A

653 2,
5

ø30

32

B

200
A

B0383

B0384 250

B0385 300
B0386 400

200
A

B0387

B0388 300

B0389 400
300
A

B0390

B0391 400

200
B

250
G1/2

2,
5 653

ø34

32

A

ø34
G 1/2

ø30653 2,
5

A

32

ø34
G 1/2

A

653 2,
5

ø30

32

B

200
A

B0383

B0384 250

B0385 300
B0386 400

200
A

B0387

B0388 300

B0389 400
300
A

B0390

B0391 400

200
B

250
G1/2

2,
5 653

ø34

32

A

ø34
G 1/2

ø30653 2,
5

A

32

ø34
G 1/2

A

653 2,
5

ø30

32

B

200
A

B0383

B0384 250

B0385 300
B0386 400

200
A

B0387

B0388 300

B0389 400
300
A

B0390

B0391 400

200
B

250

B0386MY - Ø400 mm 
B0385MY - Ø300 mm 
B0384MY - Ø250 mm 

B0383MY - Ø200 mm

B0389MY - 400 x 400 mm 

B0388MY - 300 x 300 mm

B0387MY - 200 x 200 mm 

B0391MY - 250 x 400 mm

B0390MY - 200 x 300 mm

G1/2

2,
5 653

ø34

32

A

ø34
G 1/2

ø30653 2,
5

A

32

ø34
G 1/2

A

653 2,
5

ø30

32

B

200
A

B0383

B0384 250

B0385 300
B0386 400

200
A

B0387

B0388 300

B0389 400
300
A

B0390

B0391 400

200
B

250

G1/2

2,
5 653

ø34

32

A

ø34
G 1/2

ø30653 2,
5

A

32

ø34
G 1/2

A

653 2,
5

ø30

32

B

200
A

B0383

B0384 250

B0385 300
B0386 400

200
A

B0387

B0388 300

B0389 400
300
A

B0390

B0391 400

200
B

250G1/2

2,
5 653

ø34

32

A

ø34
G 1/2

ø30653 2,
5

A

32

ø34
G 1/2

A

653 2,
5

ø30

32

B

200
A

B0383

B0384 250

B0385 300
B0386 400

200
A

B0387

B0388 300

B0389 400
300
A

B0390

B0391 400

200
B

250
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Grenzeloze mogelijkheden om geheel individuele inbouwkranen vorm te geven en aan te passen aan uw 
eigen persoonlijke behoeften. Met Archimodule is een technische basis gecreëerd, die de perfecte look 
garandeert. Gebruik voor douche, bad, of ook als wastafelkraan, de bouwstenen kunnen flexibel worden 
gecombineerd om aan al uw wensen te voldoen. Verkeerd gestucte muren of andere tegel maten? 
Dit is geen enkel probleem met Archimodule.

ARCHIMODULE
CREATIEvE vRIjHEID vOOR DE BADKAMER
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ARCHIMODULE
gRENZELOZE MOgELIjKHEDEN

doucheset 
met douchesysteem 

en handdouche
A1558AA

Soft doucheset 
met douchesysteem 

en handdouche
A1551AA

doucheset met 
hoofd- en handdouche

A1556AA

Soft doucheset met 
hoofd- en handdouche

A1549AA

badset met wanduitloop
A1559AA

Soft badset met wanduitloop
A1552AA
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bad/douchethermostaat
A5550AA

douchethermostaat
A4508AA

bad/douchethermostaat
A4623AA

douchethermostaat
A4618AA

bad/douchethermostaat
A4630AA

douchethermostaat
A4627AA

OPBOUWTHERMOSTATEN
CERATHERM 200 CERATHERM 100 CERATHERM 50

THERMOSTAATKRANEN

inbouwdeel
A1000NU

inbouwthermostaat
met stopkraan
met omstelling
A6112AA

inbouwthermostaat
met stopkraan
met omstelling
A4888AA

inbouwthermostaat
met stopkraan
met omstelling
A4891AA

inbouwthermostaat
met stopkraan
met omstelling
A5620AA

inbouwthermostaat
met stopkraan
met omstelling
A6345AA

INBOUWTHERMOSTATEN
CERATHERM 200 CERATHERM 100

EASY BOX TONIC II

MELANGE

EASY BOX SLIM
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DOUCHEN IN WEELDE

80 x 80 cm K517201
90 x 90 cm K517301
100 x 100 cm K517401
120 x 120 cm K517501

100 x 70 cm K193501
120 x 80 cm K518201
140 x 80 cm K518501
180 x 100 cm K255401

meerdere afmetingen 
verkrijgbaar

140 x 200 cm   L6226EO
120 x 200 cm   L6225EO
100 x 200 cm   L6224EO
90 x 200 cm   L6223EO
meerdere afmetingen verkrijgbaar

ULTRA FLAT

SYNERGY

DOUCHEBAKKEN

DOUCHEWANDEN

90 x 90 cm E105201
100 x 80 cm E105301
120 x 90 cm E105901
140 x 90 cm E106101
150 x 90 cm E106301 

meerdere afmetingen 
verkrijgbaar

CONNECT AIR
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DOUCHEvLOEREN
ULTRA FLAT SOLID
De Ultra Flat Solid douchevloeren hebben een natuursteenstructuur en zijn gegoten 
uit mineraalcomposiet. Mineraalcomposiet is een combinatie van hars en 
mineraalmarmer en wordt ook IdealSolid® genoemd. De structuur van natuursteen 
wordt aangebracht middels een gekleurde gelcoating met reliëf. Deze coating is 
extreem sterk en duurzaam en door de reliëf structuur wordt het risico op uitglijden 
beperkt en voldoet daardoor aan de allerhogste anti-slip normen.

Met 26 verschillende afmetingen en 2 vormen (vierkant en rechthoekig) is Ultra Flat Solid toepasbaar in elke 
badkamer: van de grootste standaard maat (200 x 100 cm) tot het kleinste model (80 x 80 cm). Een  
afwijkende afmeting of een speciale uitsnijding nodig? Geen probleem! De douchevloeren van Ultra Flat Solid 
kunnen op locatie professioneel ingekort worden, zodat de douchevloer in letterlijk elke badkamer te  
plaatsen is. Ook een inkeping is geen probleem.

Verkrijgbaar in 4 kleuren: wit, betongrijs, zandbeige en zwart.

NATUURSTEEN
STRUCTUUR

FR
Wit

FS
Betongrijs

FT
Zandbeige

FV
Zwart
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DOUCHEvLOEREN
ULTRA FLAT SOLID

3 EXTREEM vLAKKE DOUCHEvLOER
De hoogte van de douchevloer is slechts 3 cm.

ANTI-BACTERIEEL
Ultra Flat Solid douchevloeren remmen de groei 
van bacteriën en schimmels af en zorgen dus 
voor meer veiligheid en hygiëne.

HERSTELBAAR
In het geval van krassen en inkepingen kunt u de 
schade herstellen door middel van een speciale 
kit. Deze kit kunt u bestellen via uw leverancier.

BESTAND TEgEN CHEMICALIËN
Ultra Flat Solid douchevloeren worden  
onderworpen aan strenge keuringen van de 
weerstand tegen chemicaliën en doorstaan 
deze keuringen volgens norm EN 14527.

KLEUR - EN SLIjTvAST
Ultra Flat Solid douchevloeren verkleuren en 
slijten niet door langdurige verandering in  
belichting. Ze worden getest met xenonlampen,  
die versneld de milieu-effecten nabootsen 
waaraan de douchevloeren in het dagelijks  
gebruik blootgesteld worden (EN ISO 4892).

ANTI-SLIP
Ultra Flat Solid voldoet aan de  
allerhoogste norm DIN 51097  
(klasse C) die uitglijden voorkomt  
op oppervlakken steiler dan 24°.

MAATWERK
Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op 
locatie professioneel worden ingekort om 
in bijna elke badkamer te worden toegepast. 
Daardoor kan de douchevloer in de meest 
moeilijke hoekopstellingen geplaatst worden.

1 2 30

>24°

INSTALLATIEMOgELIjKHEDEN
De Ultra Flat Solid douchevloer kan op drie  
manieren geïnstalleerd worden: vlakke inbouw 
(gelijk met de vloer), opbouw (op de vloer), 
verhoogd met potenset (stelvoetjes).
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Wanneer klanten betere prestaties eisen, bieden de handdouches uit de Idealrain collectie u de 
mogelijkheid om deze te leveren. De komst van Idealrain Evo en Evo Jet creëert nieuwe 
ervaringen voor gebruikers en nieuw design voor uw projecten, of ze nu commercieel of 
persoonlijk, renovatie of nieuwbouw zijn. Met verbeterde efficiëntie en comfort is er een 
Idealrain-oplossing voor elke specificatie en elk budget.

VEELZIJDIG EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Idealrain Evo is te combineren met badsets en 
glijstangen en eenvoudig aan te passen tijdens 
installatie.

ONTWORPEN VOOR MAXIMAAL COMFORT

Een volle en constante waterstroom en 
meerdere straalsoorten creëren een 
uitstekende douche-ervaring.

VOL MET TECHNOLOGIE

Van zijn high-tech waterstralen tot  
Cool Body-handdouches,  
Idealrain Evo combineert comfort  
met prestaties en veiligheid.

EENVOUDIG TE REINIGEN

Door vlakke oppervlakken en 
overgangen op de doucheplaat is 
Idealrain Evo bestand tegen kalkaanslag 
en eenvoudig en snel schoon te maken, 
wat bespaart op schoonmaak kosten.

GEBOUWD VOOR EFFICIËNTIE

Water- en energiebesparende 
functies helpen u om geld te 
besparen en te voldoen aan 
duurzaamheid. 8 l/min.

ROBUUSTE ELEGANTIE

Idealrain is verfijnd en toch robuust.
Gebouwd voor een lange levensduur en 
intensief gebruik. Zonder oog voor 
detail te verliezen.

HANDDOUCHES
IDEALRAIN EvO & EvO jET
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DE LUXE vAN KEUZE  

ONGEKENDE DOUCHE BELEVING

De unieke sprankelijke simulatie 
straalsoort van Evo Jet creëert een 
brede en zachte waterstraal voor een 
rustgevende douche-ervaring

DRUKKNOP

Ergonomische en intuïtieve  
Navigo-drukknop schakelt moeiteloos 
tussen drie straalsoorten

FRIS, MODERN DESIGN

Verfijnde, aantrekkelijke vormgeving in 
klassiek rond en diamantvorm voor 
een eigentijds design

EvO

EvO jET
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BADEN

vrijstaand bad 
1800 x 800 mm
E398101

TONIC II

vrijstaand bad
1700 x 750 mm
E306601

DEA

vrijstaand bad
1690 x 780 mm
E113801

CONNECT AIR

vrijstaand badmengkraan
(opbouwdeel)
A6347AA

halfvrijstaand bad
1800 x 800 mm

D-SHAPE

bad 
1700 x 750 mm
K274601

HOTLINE NEW

bad 
1700 x 750 mm
E106401

bad 
1700 x 750 mm
E397201

vrijstaand badmengkraan
(opbouwdeel)
A6120AA

MELANGE TONIC II

duobad 
1700 x 750 mm
K274901
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spiegel 80 x 70 cm
met anti-condens,
verlichting 
en sfeerverlichting
T3351BH

spiegel 80 x 70 cm
met anti-condens
en sfeerverlichting
T3347BH

spiegel 80 x 70 cm
met anti-condens
en verlichting
T3342BH

TONIC II

spiegel 80 x 70 cm
met omlijsting
zonder verlichting 
T3357BH

SPIEgELS
MIRROR & LIgHT

ADAPTO STRADA II TIEMPO
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IDEALPURE: 100% SCHOON, 50% 
WATER BESPAREN

IdealPureEnergie- 
besparend

Water- 
besparend

Energie

Energie
Water

Water

Classic Connect Blue
met IdealPure 
technologie

100

200

400

300

500

600

TOT 
430 €/ 
JAAR*

•	Dankzij	de	innovatieve	IdealPure-technologie	blijft	er	weinig	
 van het zogenaamde stagnatiewater in het kraanhuis staan. De 
 gewenste watertemperatuur wordt daardoor 10 x sneller 
 bereikt dan bij een klassieke kraan. Dat bespaart extra water en 
 energie en zorgt voor meer comfort.

•	De	water-	en	energiebesparing	levert	voor	een	doorsnee	
 huishouden een jaarlijkse besparing tot 200 euro op.*

* Rekenbasis: verminderde doorstroom 5 l/min in plaats van 13,5 
 l/min, 7 keer per dag: 2x koud en 5x warm, 365 dagen per jaar.

In onze samenleving wordt steeds meer water gebruikt en dat biedt veel waterbesparingsmogelijkheden. 
Tegelijkertijd worden er strenge eisen gesteld aan de waterkwaliteit. Ideal Standard kranen met IdealPure 
technologie combineren water- en energiebesparing. Een unieke innovatie zorgt voor 100% lood- en  
nikkelvrije waterwegen. Het resultaat is milieuvriendelijke hoge waterkwaliteit.

WATER EN GELD BESPAREN



37

IdealPureWater- 
besparend

Energie- 
besparend

100%

50%

0%

Classic Connect Blue

Zonder
CLICK-
technologie

Met
CLICK-
technologie

Klassieke kraan met CLICK-technologie maakt 
een waterbesparing van 50% mogelijk. De 
Ø40 mm CLICK-cartouche helpt om het  
waterverbruik te verminderen.

De doorstroombegrenzer  
vermindert het waterverbruik  
van 9 l/min tot 5 l/min.

De IdealPure-technologie is een unieke  
nikkel- en loodvrije technologie, die  
speciaal ontwikkeld is voor wastafelkranen. 
Het water komt in de kraan niet meer in  
contact met het metalen deel, zodat de 
opname van lood en nikkel in het  
drinkwater helemaal vermeden wordt. 
Hiermee helpt de Connect Blue-kraan om 
de lood- en nikkelwaarden in het  
drinkwater goed te houden.

Het water komt niet meer in contact 
met de kraan, maar wordt door  
speciaal ontwikkelde waterwegen 
geleid.

NIKKEL- EN LOODVRIJ 
DRINKWATERGENOT

CLICK-cartouche plus  
intelligent waterbeheer

De aansluitslangen zijn eveneens 
nikkel- en loodvrij.
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jADO

douchemengkraan 
H4495AA

wastafelmengkraan
met waste 
H4484AA

wastafelmengkraan
met waste 
H4486AA

verhoogde
wastafelmengkraan
met waste 
H4488AA

JES

wandmengkraan
H4492AA

wandmengkraan 
A5596AA 

wastafelmengkraan
met waste 
A5330AA

douchethermostaat 
A4800AA 

GLANCE

douchethermostaat 
H2376AA 

wastafelmengkraan
met waste 
H2366AA

wastafelmengkraan
met waste 
H2369AA

RETRO

wastafelmengkraan
met hoge uitloop
met waste 
F1293AA

toiletkraan
F1252AA 

wastafelmengkraan
met waste 
F1283AA

wastafelmengkraan
met hoge uitloop
met waste 
F1276AA

GEOMETRY

wandmengkraan
(zowel in- als 
opbouwdeel)
F1335AA

NEON
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KRANEN

verhoogde
wastafelmengkraan
met waste 
A6328AA

douchemengkraan 
A6337AA

wastafelmengkraan
met waste 
A6326AA

wastafelmengkraan
met hoge uitloop
met waste 
A6332AA

TONIC II

wandmengkraan 
uitloop 180 mm
A6334AA

wastafelmengkraan
met hoge uitloop
met waste 
A6571AA

wastafelmengkraan
met waste 
A6558AA

verhoogde
wastafelmengkraan
met waste  
A6573AA

TESI

wandmengkraan 
A6578AA

TONIC II TESI
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KRANEN

wastafelmengkraan
met hoge uitloop
met waste 
A9029AA

wastafelmengkraan
met waste 
A9005AA

verhoogde
wastafelmengkraan
met waste 
A9010AA

MARA

wandmengkraan
A9042AA

douchemengkraan 
A9015AA

STRADA

douchethermostaat 
A4279AA

wastafelmengkraan
met waste 
A4260AA

verhoogde 
wastafelmengkraan
zonder waste 
A4266AA

wastafelmengkraan
met hoge uitloop
met waste 
A6041AA

MELANGE

wandmengkraan
A5591AA

MELANGEMARA
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KRANEN

verhoogde
wastafelmengkraan
5 l/min met waste 
A7112AA

wandmengkraan
met uitloop 191 mm
A7116AA

wastafelmengkraan
5 l/min met waste 
A7101AA

wastafelmengkraan
GRANDE 5 l/min 
met waste 
A7106AA

EDGE

wastafelmengkraan 
met hoge uitloop 
5 l/min met waste
A7110AA

CONNECT AIR

verhoogde
wastafelmengkraan
5 l/min met waste 
A7025AA

wastafelmengkraan
5 l/min met waste 
A7007AA

wastafelmengkraan 
met hoge uitloop 
5 l/min met waste
A7020AA

wastafelmengkraan
GRANDE 5 l/min 
met waste 
A7012AA

wandmengkraan
met uitloop 225 mm
A7009AA

EDGE CONNECT AIR
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ACCESSOIRES

accessoires set
K7211NU

pedaalemmer
staal geborsteld
A9104MY

closetrolhouder
met deksel
A9127AA

closetborstelgarnituur
staal geborsteld
A9128MY

IOM

cosmeticaspiegel
A9111AA

Accessoires set
K7212NU

dubbele handdoekstang
A9181AA

hoekige handdoekring
A9101AA

handdoekhaak
N1380AA

closetrolhouder
met deksel
N1382AA

CONNECT

closetrolhouder
zonder deksel
N1381AA

closetborstelgarnituur
N1396AA

handgreep met 
zeepbak
A9160AA

hoekzeepbak
A9157AA

glazen legplank 600 mm
N1394AA
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AquaBlade® is voor design en techniek
al vele malen bekroond met 
internationaal erkende design awards
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AQUABLADE
® 

De ultieme combinatie 
van stijl & prestatie  

PRODUCT OF THE YEAR
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Connect Air wandcloset met 
AquaBlade® technologie

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 
word.

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. De  
AquaBlade® is voor design en techniek al vele 
malen bekroond met internationaal erkende  
design awards.

AQUABLADE
®

: DE ULTIEME 
COMBINATIE vAN STIjL & PRESTATIE

Tonic II wandcloset met 
AquaBlade® technologie
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Connect Air wandcloset met 
AquaBlade® technologie

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.

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. 
Tevens is de AquaBlade® spoeling 25% stiller 
in vergelijking met standaard spoelmethoden.

DEA wandcloset met 
AquaBlade® technologie

Tonic II wandcloset met 
AquaBlade® technologie

SCHONER

SLIMMER

STILLER
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DE TOILETTEN
AQUABLADE®

WANDCLOSETS

wandcloset AquaBlade®

K315801

wandcloset AquaBlade®

E005401

CONNECT AIR

TONIC II

wandcloset AquaBlade®

T299701

STRADA II

wandcloset AquaBlade®

wit T348601
mat wit T348683

DEA

wandcloset AquaBlade®

PACK
L006401

CONNECT

wandcloset AquaBlade®

T354501

TESI
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DE TOILETTEN
RANDLOZE WANDCLOSETS

wandcloset
randloos
E824601

wandcloset
randloos
K284401

wandcloset
randloos
E015501

wandcloset
randloos
K316301

wandcloset
randloos
T350301

CONNECT CONNECT AIREUROVIT

TESI TONIC II

wandcloset randloos
voor kinderen 
van 7 - 11 jaar
S312801

SCHOOLS

Kosten-baten-berekening (voorbeeld schoonmaakkosten)

Aantal toiletten    80
Schoonmaakkosten/uur   € 30
Schoonmaakbeurt/dag    3 keer
Tijdsbesparing/dag    120 minuten
Kostenbesparing/dag    € 60
Kostenbesparing per jaar (365 dagen) € 21.900,-
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DE TOILETTEN
WANDCLOSETS

wandcloset
T331101

wandcloset  
verkort 48cm
T328801

wandcloset
V390601

NOUVEAUEUROVIT

wandcloset  
verkort 48cm
blinde bevestiging
E121701

CONNECT SPACE

wandcloset
E824501

wandcloset
blinde bevestiging
E771801

CONNECT

wandcloset  
verkort 48 cm
E801801
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INBOUWSPOELRESERvOIRS

Oleas M1
bedieningspaneel

wit R0115AC
chroom R0115AA
mat chroom R0115JG
zwart R0115A6

Oleas M2
bedieningspaneel

wit R0121AC
chroom R0121AA
mat chroom R0121JG
zwart R0121A6

Oleas M3
bedieningspaneel

wit R0123AC
chroom R0123AA
mat chroom R0123JG
zwart R0123A6

FRAME VOOR URINOIR

INBOUWSPOELRESERVOIR

NeoX module 

wit R0144AC
zwart R0144A6

inbouwspoelreservoir
120 
exclusief 
bedieningspaneel 
R009467

inbouwspoelreservoir 
Comfort
exclusief 
bedieningspaneel 
R0145A6

inbouwspoelreservoir 
80
exclusief 
bedieningspaneel 
R014367

OLEAS BEDIENINGSPANEEL

Septa Pro U2
bedieningspaneel
P0115AA

frame voor urinoir
exclusief 
bedieningspaneel 
R016367

Septa Pro U3
bedieningspaneel
wit R0139AC
chroom R0139AA
mat chroom R0139JG

Septa Pro U1 
elektronisch 
bedieningspaneel 
P0114AA
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DE OPENBARE RUIMTE

elektronische
wastafelmengkraan
A6145AA

elektronische
urinoirkraan
A3732XJ

urinoir mini
E182801

urinoir midi
E183101

urinoir maxi
E183201

urinoir
E567101

urinoir 
met deksel
E567601

urinoir
K553801

urinoir
T261501

urinoir
met deksel
T261601

MEDICAL & CARE ELEKTRONISCH

CONNECT EUROVIT SOFTMOOD

waskom 400 mm
zonder kraangat
zonder overloop
T296201

waskom Ø450 mm
zonder kraangat
zonder overloop
T295901

STRADA II

SPHERO
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DE ZORgBADKAMER

opklapbare
armsteun 65cm
S6361AC

opklapbare
armsteun 80cm 
chroom S6362AA
RVS look S6362MY

wandgreep 45cm
 
chroom S6484AA
RVS look S6484MY

wandgreep 30cm
S645036

CONNECT FREEDOM

wastafelmengkraan  
met open greep  
BlueStart
B0543AA

wandcloset 
verhoogd
E607501

wandcloset 70 cm
mindervaliden
randloos
E819401

mindervaliden-
wastafel 80cm
E548401

wandcloset 70 cm
mindervaliden
randloos
S306901

CONNECT FREEDOM CONTOUR 21

CONTOUR 21 WANDGREPEN CONTEMPORARY 21 WANDGREPEN

AC Wit
36 Blauw
LJ Grijs gelakt
RN Donkergrijs
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DREMPELvRIj 
BADKAMERCOMFORT
IN HET HOTEL

Reizen is voor senioren zeer belangrijk als ze 
nadenken over de invulling van hun vrije tijd. Deze 
ontwikkeling dringt in het bijzonder hotels aan om 
in actie te komen, om te voldoen aan de  
toenemende vraag naar onbelemmerd comfort van 
dit reislustige publiek.

Ideal Standard biedt een uitgebreid programma 
voor hotelbadkamers dat ouderen en mensen met 
een handicap ondersteunt en ze het fijne gevoel 
geeft dat ze hun badkamers en toiletten zelfstandig 
en veilig kunnen gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld de  
rolstoel onder de wastafel gereden worden.  
Handgrepen op essentiële punten, zelfs onder de 
wastafel, bieden extra veiligheid en helpen  
bijvoorbeeld bij het toiletbezoek of het gebruik van 
de douche.

Inloopdouches leveren ook een bijdrage aan een 
grotere veiligheid. Ze zien er niet alleen mooi uit, 
ze zijn ook heel comfortabel in gebruik, omdat ze 
volledig drempelvrij te betreden zijn. Voor extra 
gemak zijn er grote varianten met een basis van 200 
bij 100 centimeter die ook uitermate geschikt zijn 
bij renovaties waarbij een bad wordt vervangen  
door een douchebak. Een ander belangrijk aspect is 
de slipweerstand van het vloeroppervlak. De  
anti-slip douchevloeren van Ultra Flat Solid 
voorkomen uitglijden op oppervlakken steiler dan 
24° (DIN 51097, klasse C).

Of het nu gaat om de optimale wc-hoogte, de  
wastafel met beenruimte of de drempelloze douche 
of kranen met Cool Body-functie; alles draagt bij 
om tegemoet te komen aan de behoeften van  
ouderen of mensen met een handicap.

Ceratherm Thermostaten  
beschikken over de innovatieve  
Cool Body-technologie en geven 
een optimaal comfort en  
bescherming tegen verbranding.
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De plus in comfort en veiligheid: 
Connect Freedom Plus +6cm hangtoilet

Een perfecte hotelbadkamer met  
drempelvrij comfort: het spoelrandloze 
toilet uit de serie Connect in combinatie 
met de Contour 21-wastafel (met royale 
opbergruimte, onderrijdbaar met rolstoel) 
en de ruime douche, uitgevoerd met een 
gelijkvloerse Ultra Flat douchebak en een 
luxe Idealrain Cube-douchesysteem.
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Tel: +31 (0) 77 355 08 08

E-mail: idealstandard.nl@idealstandard.com

www.idealstandardnederland.nl
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Om druktechnische redenen kunnen bij de 

afzonderlijke foto‘s kleurafwijkingen ontstaan. 

Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn 

voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor 

eventuele zet- of drukfouten.


