
BADKAMERS VOOR 
ALLE LEEFTIJDEN,
ZONDER DREMPELS

BADKAMERCOMFORT
VOOR ALLE GENERATIES





ZEKERHEID 
EN COMFORT
OM
ZELFSTANDIG
TE KUNNEN 
WONEN

In veel landen is een duidelijke demografische 
verandering merkbaar. In Nederland zullen 
er in de nabije toekomst meer oudere 
dan jongere mensen zijn. De groeiende 
groep senioren heeft in tegenstelling tot 
de eerdere generatie een duidelijk betere 
gezondheid en leeft voornamelijk in zekere 
materiële omstandigheden. Dit resulteert 
in veranderingen in de levensstijl en de 
overeenkomstige eisen aan de levenskwaliteit 
die aan de gemiddeld resterende 20 jaar van 
het leven worden gesteld.

In een steeds ouder wordend gezelschap 
wordt het thema ‘toegankelijkheid’ steeds 
belangrijker. Niet alleen verzorgingshuizen, 
verpleegtehuizen en ziekenhuizen worden 
tegenwoordig zonder barrières ontworpen en 
uitgevoerd. Ook voor hotels en particuliere 
woningen geldt dat drempels steeds 
vaker vermeden of verminderd worden. 
Comfort, gebruiksgemak en veiligheid zijn 
sleutelwoorden als het gaat om de planning 

en bouw van de juiste badkamers. Ideal 
Standard heeft zich intensief verdiept in 
badkamers zonder belemmeringen, die niet 
alleen comfort en veiligheid bieden, maar ook 
voldoen aan hoge esthetische eisen.

Als enige fabrikant biedt Ideal Standard 
een compleet programma dat helemaal 
is ingesteld op toegankelijkheid: van 
kranen en keramiek tot acryl en composiet 
douchebakken 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.
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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 100 bij 200 
centimeter die ook uitermate geschikt zijn bij 
renovaties waarbij een bad wordt vervangen door 
een douchevloer. Een ander belangrijk aspect is de 
slipweerstand van het vloeroppervlak. De  
Ultra Flat Solid douchevloeren hebben een 
natuursteenstructuur met reliëf. Door dit reliëf wordt 
het risico op uitglijden beperkt (antislip 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.

DREMPELVRIJ 
BADKAMERCOMFORT
HOTELBADKAMERS

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.

* Ultra Flat Solid voldoet aan de allerhoogste norm DN 51097 
(klasse C) die uitglijden voorkomt op oppervlakken steiler dan 24°

Ceratherm Thermostaten 
beschikken over de innovatieve 
Cool Body-technologie en 
geven een optimaal comfort en 
bescherming tegen verbranding.
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Gelijkvloerse Ultra Flat Solid 
douchevloer biedt drempelvrij 
en antislip doucheplezier.

Een perfecte hotelbadkamer met 
drempelvrij comfort: het spoelrandloze 
toilet uit de serie Connect in combinatie 
met de Contour 21-wastafel en de ruime 
douche, uitgevoerd met een gelijkvloerse 
Ultra Flat Solid douchevloer en een luxe 
Idealrain Cube-douchesysteem.
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Met producten van Ideal Standard kunnen 
privébadkamers zo uitgerust worden, dat ze optimaal 
voldoen aan de eisen van hun gebruikers. Onze 
wastafels van de collectie Connect Freedom, waar 
een rolstoel onder gereden kan worden, zijn voorzien 
van een verzonken greep en bieden rolstoelgebruikers 
de mogelijkheid zich eraan op te trekken. De bredere 
toiletten zorgen ervoor dat mensen met overgewicht 
meer zekerheid hebben en de hogere zitting 
vergemakkelijkt het zitten en opstaan.

EEN LEVEN LANG  
ZELFSTANDIG
DE BADKAMER  
BINNEN DE  
EIGEN MUREN

Zelfstandig wonen is voor de meesten onder 
ons een vanzelfsprekendheid, maar dit geldt 
niet voor veel ouderen en voor mensen met 
een handicap.

De plus in comfort en veiligheid: 
Connect Freedom Plus 6 hangtoilet (E607501)



Wastafel Connect Freedom: 
met royale opbergruimte, 
onderrijdbaar, 80 cm (E548401)
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Connect Freedom is onderdeel van de uitgebreide 
Connect-badkamerserie. De door Robin Levien 
ontworpen modellen vervullen de bijzondere 
ergonomische eisen van met name oudere mensen 
en mensen met een handicap. Ze helpen bij het 
zelfstandig en onafhankelijk gebruik van de badkamer 
- zonder hulp en ondersteuning van derden. Dat is 
nergens méér gewenst dan in een privéruimte als de 
badkamer.

Ideal Standard weet: het ouder worden in eigen huis 
betekent voor bijna alle mensen een hoge mate 
van levenskwaliteit. Met een uitgebreid assortiment 
geschikte producten - van wastafels en toiletten 
tot kranen en drempelvrije douches: Ideal Standard 
maakt het mogelijk om persoonlijke en drempelvrije 
badkamers te bedenken en in te richten, voor een 
zorgeloos leven.
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BADKAMERS IN 
VERZORGINGSHUIZEN EN
ZORGINSTELLINGEN
VOLDOEN AAN 
ALLE EISEN
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De Connect Freedom-wastafel is onderrijdbaar, 
volgens DIN 18040 en verkrijgbaar in breedtes van 
60 en 80 cm. Onder de wastafel bevinden zich 
handgrepen waar de rolstoelgebruiker zich eenvoudig 
en snel aan kan optrekken. Mensen zonder rolstoel 
kunnen de handgrepen gebruiken om stevig te staan. 
Brede vlakken aan beide kanten van de wastafel bieden 
voldoende ruimte om toiletartikelen neer te zetten.

De toiletten van de collectie Connect Freedom zijn 
verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen. Het 
wandcloset Plus6 is 6 cm hoger - 48 cm inclusief 
zitting - en maakt het zitten en opstaan makkelijker 
voor mensen met rugproblemen. De Connect 
Freedom wandcloset oplossing van 70 cm* is optimaal 
geschikt voor rolstoelgebruikers. Of het nu gaat om 
een wastafel, toilet, kraan of gelijkvloerse douche: 
Ideal Standard biedt een breed gesorteerd assortiment 
geschikte modellen voor de planning en inrichting van 
drempelvrije badkamers.

*  Voldoet aan DIN 18040.

Met Connect Freedom hebben we wastafels 
en toiletten ontwikkeld die optimaal voldoen 
aan de eisen van seniorenwoningen en 
zorginstellingen.

Wastafel Connect Freedom, onderrijdbaar, 80 cm

Connect wandcloset zonder spoelrand, 
met rode zitting (RAL 3003)
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NORMEN EN 
RICHTLIJNEN
DREMPELVRIJE 
PLANNING EN 
INRICHTING 
VAN SANITAIRE 
RUIMTEN
Drempelvrij bouwen is voor veel mensen een 
voorwaarde om überhaupt mobiel te zijn en 
om deel te kunnen nemen aan het sociale 
leven. Bijzondere eisen gelden hier voor 
mensen die beperkt zijn in hun bewegingen, 
die aangewezen zijn op hulpmiddelen als 
rolstoelen. Zij hebben ruime toiletten en bad-
kamers nodig, die toegankelijk zijn met de 
rolstoel. Daarnaast moeten de handgrepen en 
bedieningselementen op de juiste hoogte aan-
gebracht zijn, omdat ze ook goed bereikbaar 
moeten zijn vanuit de rolstoel.

Hoeveelheid vrije beenruimte bij 
wastafel (alle maten in cm)

Bewegingsoppervlakken voor 
rolstoelgebruikers (maten in cm)

Bewegingsoppervlak

De drempelvrije inrichting van badkamers en toiletten in 
openbare gebouwen en woningen wordt geregeld via 
DIN 18040, deel 1 en 2. Voor sanitaire objecten, 
zoals toilet, wastafel, douche of bad, wordt voor 
rolstoelgebruikers een bewegingsoppervlak van 150 cm 
x 150 cm opgenomen.

Eisen aan wastafels in openbare gebouwen en 
woningen

•	Wastafels voor rolstoelgebruikers moeten 
onderrijdbaar zijn

•	De spiegel (hoogte ≥ 100 cm) wordt direct boven 
de wastafel gemonteerd, zodat er zicht op is vanuit 
staande en zittende houding

•	Als een handdoekhouder gewenst is, dan neemt deze 
de functie van handgreep/steungreep over

•	De ruimte bij de wastafel geeft voldoende 
bewegingsvrijheid 

Extra eisen aan wastafels in openbare 
gebouwen

•	Wastafelkraan: eenhendel, thermostatische of 
een electronische kraan, contactloos èn met 
temperatuurbegrenzing

•	Zeepdispenser die met één hand te gebruiken is: 
dichtbij de wastafel en moet ook gebruikt kunnen 
worden door mensen met een beperkte handfunctie

•	Handendroger: dichtbij de wastafel
•	Papieren handdoekdispenser en prullenbak: dichtbij 

de wastafel
•	Bedienhoogten: axiale dimensie van grijp- en 

bedienhoogten bedraagt 85 cm, bij meerdere 
bedienelementen bij elkaar van 85 tot 105 cm
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Bewegingsoppervlak voor rolstoelgebruikers 
in een toilet in openbare gebouwen (alle 
maten in cm)

Maat voor drempelvrij douchen (alle 
maten in cm)

Eisen aan toiletten in openbare gebouwen en 
woningen

•	Bewegingsoppervlak rechts en links in openbare 
gebouwen: 90 cm aan beide kanten, volgens DIN 
18040-1

•	Bewegingsoppervlak rechts en links in woningen: 
90 cm aan de ene kant, 30 cm aan de andere kant, 
volgens DIN 18040-2

•	Ruggensteun (toiletten in openbare ruimtes): 
aangebracht op 55 cm achter de voorkant van de 
toiletpot

•	Steungreep: afstand 65 tot 70 cm, hoogte 28 cm 
boven de bovenkant van de toiletbril

•	Hoogte van de toiletpot en de toiletbril: 46 tot 48 cm
•	Toiletpapier: moet bereikbaar zijn zonder dat een 

aanpassing van de zitpositie nodig is
•	Spoelknop: bij gebruik van een contactloze spoeling 

moet het ongewenst doorspoelen uitgesloten zijn

Douches in openbare gebouwen en in 
woningbouw

Gelijkvloerse douches zijn in openbare en commerciële 
gebouwen allang vanzelfsprekend. In sanitaire ruimtes 
van hotels, sportscholen, ziekenhuizen of woningen 
zijn ze standaard. Ook in de particuliere woningbouw 
worden gelijkvloerse douches steeds geliefder, omdat 
ze ultiem comfort en veiligheid bieden - voor mensen 
met een handicap, door alle generaties heen. Bij 
renovatie van de particuliere badkamer wordt steeds 
vaker gekozen voor het vervangen van de badkuip door 
een douchebak met gelijke afmetingen 

Informatie zonder garantie en claim volledig te zijn.
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NIKKEL- EN LOODVRIJ 
DRINKWATERGENOT

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.

De aansluitslangen zijn 
eveneens nikkel- en loodvrij.

CLICK-cartridge plus  
intelligent waterbeheer

Classic Connect Blue

Zonder
CliCk-
technologie

Met
CliCk-
technologie

Klassieke kraan met CLICK-technologie maakt een 
waterbesparing van 50% mogelijk. 

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

De 40 mm-CLICK-cartridge helpt om het waterverbruik 
te verminderen

CONNECT BLUE MET 
IDEALPURE-TECHNOLOGIE



IdealPureEnergie- 
besparend

Water- 
besparend
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Water

Water

Classic Connect Blue
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In openbare en commerciële ruimtes gelden specifieke 
voorschriften en normen waaraan kranen moeten 
voldoen. CeraPlus wordt consequent volgens deze 
en alle andere eisen van de DVGW-certificering 
ontwikkeld. De productlijn voldoet zo aan de hoge 
eisen die de gebruiker en Ideal Standard stellen 
aan hygiëne, zekerheid en zuinigheid. Dankzij het 
uitgebreide assortiment van CeraPlus is er steeds een 
ideale kraan voor elke behoefte.

WATER EN GELD BESPAREN

CERAPLUS EN 
CERAPLUS SENSORKRANEN

•	 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. 

TOT 
430 €/ 
JAAR*

Ook de CeraPlus sensorkranen zijn het resultaat 
van een consequente oriëntering op criteria als 
gebruiksvriendelijkheid en hygiënisch gebruik. De kraan 
sluit een seconde nadat de handen onder de sensor 
zijn weggehaald en dankzij de IdealBlue-technologie 
stroomt de CeraPlus Sensor door nikkel- en loodvrije 
waterleidingen.

Ergonomisch gevormde langere hendel 
voor een comfortabel gebruik

„No-touch”-technologie maakt handen wassen 
mogelijk zonder de kraan aan te raken
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RANDLOZE TOILETSPOELTECHNOLOGIE

ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOEREN

Als het om de gezondheid gaat, dan spelen reinheid 
en hygiëne een belangrijke rollen. Dit geldt voor alle 
sanitaire ruimtes, zowel in persoonlijke, maar zeker ook 
in openbare ruimtes. Ideal Standard biedt daarom een 
aantal speciale producten, die het leven 
vergemakkelijken en in het bijzonder voldoen aan 
hygiënische en functionele voorwaarden.

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 allerhoogste  
antislip normen.

Een echte innovatie op dit gebied zijn randloze 
toiletten, die Ideal Standard als pionier van deze 
technologie al meer dan 30 jaar geleden ontwikkelde. 
Een bijzonder voordeel van de randloze 
spoeltechnologie is het gemak tijdens het 
schoonmaken, wat tijd en kosten bespaart. De randloze 
toiletten van de collectie Connect en Contour 21 zijn 
schoon te maken met minimale middelen en inspan-
ning.

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 5 kleuren: wit, betongrijs, zandbeige, 
mokka bruin en zwart.

Geoptimaliseerde spoeltechnologie

Gelijkvloerse, drempelvrije installatie 
zonder opstaande randen

Hygiënische reinheid

>24°
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IDEALRAIN EN IDEALRAIN PRO 
DOUCHEPROGRAMMA

TECHNISCHE INNOVATIES

Met Idealrain wordt douchen een waar plezier. 
Supervlak, modern ontwerp ontmoet innoverende 
technologie en hoogwaardige kwaliteit tot in het laatste 
detail. Of het nu om de handdouche of een compleet 
douchesysteem gaat; het doucheprogramma biedt de 
perfecte oplossing voor individuele eisen en 
persoonlijke smaak. De hand- en hoofddouches uit de 
Idealrain-serie zijn voorzien van moderne 
waterbesparingstechnologie. De seriematige 

doorstroombegrenzer vermindert het waterverbruik 
van 12 tot 8l/min., zonder daarbij de douche-ervaring 
te beïnvloeden. Dat is goed voor het milieu en de 
portemonnee. Idealrain Pro is speciaal ontwikkeld voor 
professioneel gebruik. De handdouches worden door 
de robuuste metalen schuif vastgehouden en bieden 
samen met de sterke, duurzame douchestangen met 
verschillende metalen bevestigingen een systeem dat 
optimaal geschikt is voor de ruimte.

Ideal Standard ontwikkelt al ruim 100 jaar innovatieve sanitairconcepten. Kortom: technologie van Ideal Standard 
zorgt voor meer bediencomfort, is zuinig, vergemakkelijkt de installatie en zorgt voor veiligheid in de badkamer.

Idealrain met hoogwaardige technologie 
voor langdurig douchecomfort

Idealrain Pro met robuuste metalen 
wandbevestiging

CliCk-tEChnologiE
Een gemakkelijk te bedienen 
functie, om 50% water en 
energie te besparen. De 
speciale cartridge biedt 
bovendien een groter 
zwenkbereik.

Cool Body
De thermostaten zijn 
voorzien van een speciaal 
ontwerp waarbij de 
buitenzijde van het 
thermostaathuis niet warmer 
wordt dan het mengwater.

Ecodouche
Een speciale toepassing 
voor de uitloop vermindert 
de waterdoorstroom naar 
wens en biedt daarmee een 
economisch en ecologisch 
voordeel.

top-Fix
Met het Top-Fix-systeem 
kan de montage van de 
wastafelkraan eenvoudig van 
bovenaf plaatsvinden. Dat is 
makkelijk, snel en levert geen 
problemen op..

Easy-Fix
Een eenvoudige en 
tijdbesparende montagehulp 
met centreerafdichting 
voor de optimale 
kraanbevestiging op de 
wastafel.

Verborgen straalregelaar
De straalregelaar is elegant 
en onzichtbaar verwerkt in de 
uitloop en is zodoende geen 
doelwit voor vandalisme en 
diefstal in openbare ruimtes.

idealPure
Dankzij de nieuwe 
IdealPure-technologie komt 
het water op geen moment 
in aanraking met de kraan. 
Dat voorkomt de opname 
van nikkel en lood in het 
drinkwater. Ook bespaart 
deze technologie water en 
energie.

ideal Plus
De vuilbescherming voor 
onderhoudsvriendelijke 
reinheid.



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.

DESIGN

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

AQUABLADE®: MOOIER,



HYGIËNISCHER, STILLER

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.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

A B C D E F G K L

E 7135 .. 600 480 280 190 460 140 565 615   o

E 7131 .. 550 430 275 190 455 140 565 615   o

E 7130 ..* 450 360 205 175 360 125 585 655   o

175

175

160

KraangatKeramiek

H

470

470

455

J

280

E 7732 .. 650 520 275 190 460 140 570 620   o175 475 280

E 7740 .. 700 570 275 195 460 140 570 620   o175 475 280

280

190

* 150 zonder sifonkap

* zonder zuil

J

80*

H

35

30

B

E

C

D

60

K

G F

L

85
0

79
5

200

A

J

K

L

85
0

79
5

150
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B x D x H mm Artikelnr.

700 x 460 x 175 E774001

650 x 460 x 175 E773201

600 x 460 x 175 E713501

550 x 455 x 175 E713101

450 x 360 x 160 Fontein E713001

Wastafels op aanvraag ook zonder kraangat en/
of zonder overloop verkrijgbaar.

Connect Arc wastafel

WAsTAFELs

Connect Freedom 
onderrijdbare wastafel

Contour 21 
onderrijdbare wastafel

Maat mm Artikelnr.

800 mm (onderrijdbaar) E548401

600 mm (onderrijdbaar) E548201

600 mm (onderrijdbaar,  
                zonder overloop)

E548501

Maat mm Artikelnr.

650 mm (onderrijdbaar) V216801

650 mm (zonder overloop) S253301

650 mm (zonder kraangat,  
 zonder overloop)

S253401

600 mm (onderrijdbaar) S238901

600 mm (zonder kraangat) S240401

600 mm (zonder overloop) E512301

600 mm (zonder kraangat,  
 zonder overloop)

E512201

De wastafels en WC’s zijn ook in MA Ideal Plus wit verkrijgbaar.



19

TECHNISCHE SPECIFICATIES

WAsTAFELs EN WANDCLOsET

Connect Cube wastafel

B x D x H mm Artikelnr.

700 x 460 x 175 E773601

650 x 460 x 175 E772901

600 x 460 x 175 E714101

550 x 460 x 175 E713901

550 x 375 x 175 (compact) E714001

500 x 460 x 175 E713801

400 x 360 x 160 Fontein E713701

Wastafels op aanvraag ook zonder kraangat en/
of zonder overloop verkrijgbaar.

Model Artikelnr.

CeraPlus voormengthermostaat A5776AA

CeraPlus verbindingsstuk voor 
voormengthermostaat

A5777AA

CeraPlus 
voormengthermostaat

A5776AA

A5777AA



TECHNISCHE SPECIFICATIES

20

CLOsETs

Connect Freedom 
wandcloset plus 6 
diepspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 540 x 400 E607501

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel softclosing E712701

Zitting en deksel E712801

Zitting en deksel dun softclosing E772401

Zitting en deksel dun E772301

* voorgestelde montagehoogte

*

Connect Freedom 
wandcloset mindervaliden 
randloos diepspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 700 x 385 E819401

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel E822501

Zitting E822601

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen, wit

E824401

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen, rood

E8244St

Zitting met doorlopende 
scharnierpen, wit

E821801

 
Inclusief toevoerverlenging.

De wastafels en WC’s zijn ook in MA Ideal Plus wit verkrijgbaar.

* voorgestelde montagehoogte

*

70 cm

+6 cm

Connect Freedom staand 
closet plus 6 diepspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 550 x 460 E607201

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel softclosing E712701

Zitting en deksel E712801

Zitting en deksel dun softclosing E772401

Zitting en deksel dun E772301

+6 cm

randloos
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B x D x H mm Artikelnr.

355 x 700 x 380 V340401

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel k705301

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen

k792701

Zitting met doorlopende 
scharnierpen

k792801

toevoerverlenging 400 x 45 mm 
(zonder koppelstuk)

k836167

* voorgestelde montagehoogte

CLOsETs

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Contour 21 wandcloset 
mindervaliden diepspoel

70 cm

Contour 21 wandcloset 
mindervaliden diepspoel 
Smartguard

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 700 x 365 E1536hY
 

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel S407701

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen

k712101

Zitting met doorlopende 
scharnierpen

k712201

Contour 21 wandcloset  
diepspoel 
Smartguard

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 520 x 365 E1537hY

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel S407701

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen

k712101

Zitting met doorlopende 
scharnierpen

k712201

70 cm

nieuw

nieuw

* voorgestelde montagehoogte* voorgestelde montagehoogte



TECHNISCHE SPECIFICATIES

WANDCLOsETs
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Contour 21 wandcloset 
mindervaliden vlakspoel

B x D x H mm Artikelnr.

355 x 700 x 380 S311101
 

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel k705301

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen

k792701

Zitting met doorlopende 
scharnierpen

k792801

toevoerverlenging 400 x 45 mm 
(zonder koppelstuk)

k836167

* voorgestelde montagehoogte

*

Contour 21 wandcloset 
mindervaliden randloos 
diepspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 700 x 400 S306901

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel S407701

Zitting en deksel met doorlopende 
scharnierpen

k712101

Zitting met doorlopende 
scharnierpen

k712201

toevoerverlenging 400 x 45 mm 
(zonder koppelstuk)

k836167

De wastafels en WC’s zijn ook in MA Ideal Plus wit verkrijgbaar.

* voorgestelde montagehoogte

70 cm

vlakspoel

70 cm

randloos

tonic ii wandcloset 
AquaBlade®

B x D x H mm Artikelnr.

355 x 560 x 350 k315801

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel softclosing k706501

Zitting en deksel k706401

*

AquaBlade ®



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Connect wandcloset 
diepspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 540 x 340 E823201

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel softclosing E712701

Zitting en deksel E712801

Zitting en deksel dun softclosing E772401

Zitting en deksel dun E772301

Connect wandcloset 
vlakspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 540 x 340 E801701

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel softclosing E712701

Zitting en deksel E712801

Zitting en deksel dun softclosing E772401

Zitting en deksel dun E772301

* voorgestelde montagehoogte * voorgestelde montagehoogte

**

WANDCLOsETs

Connect wandcloset 
randloos diepspoel

B x D x H mm Artikelnr.

360 x 540 x 340 E817401

Benodigdheden Artikelnr.

Zitting en deksel softclosing E712701

Zitting en deksel E712801

Zitting en deksel dun softclosing E772401

Zitting en deksel dun E772301

* voorgestelde montagehoogte

*

vlakspoelrandloos



65

16
9

m
in

.3
50

max.30

162

Ø35+2
- 1

Ø48

112

2xG3/8

max.150

G1 1/4

30
-5

0

Ø63

30°

110

65

16
9

m
in

.3
50

max.30

148

Ø35+2
- 1

Ø48

112

2xG3/8

30°

110

24

Connect Blue 
wastafelmengkraan

CeraMix Blue 
wastafelmengkraan

Model Artikelnr.

Wastafelmengkraan 5l/min met 
waste

B9936AA

Wastafelmengkraan zonder waste B9917AA

Model Artikelnr.

Wastafelmengkraan met waste BC091AA

Wastafelmengkraan zonder waste BC092AA

•	Straalregelaar
•	 Flexibele aansluitslangen G 3/8
•	Met trekknop en waste G 1¼
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering

Model Artikelnr.

Wastafelmengkraan met open greep 
met waste

A5824AA

Wastafelmengkraan met open greep 
zonder waste

A5825AA

CeraMix Blue is ook verkrijgbaar als 
keukenmengkraan: B9495AA.

CeraPlus 2 eenhendel 
wastafelmengkraan

WAsTAFELKRANEN

A5824AA

BC091AA

BC092AAA5825AA

B9936AA

B9917AA

TECHNISCHE SPECIFICATIES



TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Model Artikelnr.

Wastafelmengkraan gRAnDE 
met waste

BC099AA

Wastafelmengkraan gRAnDE 
zonder waste 

BC100AA

•	Straalregelaar
•	 Flexibele aansluitslangen G 3/8
•	Met trekknop en waste G 1¼
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering

CeraPlus 2 eenhendel 
wastafelmengkraan 
gRAnDE

WAsTAFELKRANEN

Venlo Medical therm
keukenthermostaat

Venlo Medical therm
wastafelthermostaat

Model Artikelnr.

keukenthermostaat  
met draaibare uitloop

A5545AA

keukenthermostaat  
met draaibare uitloop en haak

A5548AA

Model Artikelnr.

Wastafelthermostaat  
met draaibare uitloop

A5544AA

Wastafelthermostaat  
met draaibare uitloop en haak

A5547AA

A5545AA

A5548AA

A5544AA

A5547AA

BC099AA

BC100AA
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Model Artikelnr.

CeraPlus eenhendel 
wandmengkraan

BC110AA

BC114AA

•	Draaibare uitloop 100 mm (vast,  
niet vast +/-60°, +/- 35°)

•	Schuifrozetten en afsluitbare S-koppelingen 
(BC110AA) / niet-afsluitbare S-koppelingen 
(BC114AA) 

•	Metalen greep met permanente rood/blauw 
markering 

Ook verkrijgbaar met andere uitlooplengtes.

Model Artikelnr.

CeraPlus eenhendel 
wastafelmengkraan veilige sluiting 
over koud

B8218AA

•	Anti-diefstal laminaire straalregelaar
•	 Flexibele aansluitslangen G 3/8
•	Met trekknop en waste G 1¼
•	 120 mm metalen greep met permanente rood/

blauw markering

CeraPlus 2 eenhendel 
wandmengkraan

CeraPlus eenhendel 
wastafelmengkraan  
veilige sluiting over koud

BC110AA

BC114AA

Model Artikelnr.

CeraPlus eenhendel 
wandmengkraan veilige sluiting over 
koud

B8226AA

B8318AA

•	Draaibare uitloop 250 mm (vast, niet 
begrensd, +/-45°)

•	Anti-diefstal laminaire straalregelaar
•	Schuifrozetten
•	Afsluitbare S-koppelingen (B8226AA) /  

niet-afsluitbare S-koppelingen (B8318AA) 
•	230 mm metalen greep met permanente  

rood/blauw markering 

Ook verkrijgbaar met andere uitlooplengtes.

CeraPlus eenhendel 
wandmengkraan  
veilige sluiting over koud

B8226AA

B8318AA

WAsTAFELKRANEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES



TECHNISCHE SPECIFICATIES

ELECTRONIsCHE KRANEN
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Model Artikelnr.

batterij (6V) A4152AA

netaansluiting (230V) A4154AA

•	 Laminaire straalregelaar 5 l/min
•	Geïntegreerde electronica
•	Veiligheidsstop na 55 sec.
•	Thermische desinfectie mogelijk met behulp 

van afstandsbediening
•	Flexibele aansluitslangen G 3/8
•	Optioneel: afstandsbediening om in te stellen 

(A961765NU)

Model Artikelnr.

batterij (6V) A6145AA

netaansluiting (230V) A6146AA

•	 IdealBlue® nikkel- en loodvrije waterwegen
•	 Laminaire straalregelaar 5 l/min
•	Geïntegreerde electronica
•	Veiligheidsstop na 55 sec.
•	Thermische desinfectie mogelijk met behulp 

van afstandsbediening
•	EASY FIX Onderbevestiging
•	Flexibele aansluitslangen G 3/8
•	Optioneel: afstandsbediening om in te stellen 

(A961765NU)

CeraPlus electronische 
wastafelmengkraan  
met menging

CeraPlus electronische 
wastafelmengkraan  
met menging

Model Artikelnr.

batterij (6V) A6143AA

netaansluiting (230V) A6144AA

•	 IdealBlue® nikkel- en loodvrije waterwegen
•	 Laminaire straalregelaar 5 l/min
•	Geïntegreerde electronica
•	Veiligheidsstop na 55 sec.
•	Thermische desinfectie mogelijk met behulp 

van afstandsbediening
•	EASY FIX Onderbevestiging
•	 Flexibele aansluitslangen G 3/8
•	Optioneel: afstandsbediening om in te stellen 

(A961765NU)

CeraPlus electronische 
wastafelmengkraan 
zonder menging
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Model Artikelnr.

CeraPlus 2 douchethermostaat A6870AA

A6871AA

•	Terugslagklep
•	Schuifrozetten
•	Afsluitbare S-koppelingen (A6870AA) /   

niet-afsluitbare S-koppelingen (A6871AA)
•	Geschikt voor thermische desinfectie
•	Thermische ontkoppeling
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering

CeraPlus 2 
douchethermostaat

A6870AA

A6871AA

Model Artikelnr.

CeraPlus douchethermostaat voor 
wandinbouw

A4090AA

•	Zowel in- als opbouwdeel
•	Thermostatisch cartouche met sluiting warm 

over koud
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering

CeraPlus 
douchethermostaat (zowel 
in- als opbouwdeel)

Venlo Medical therm 
douchethermostaat

Model Artikelnr.

Douchethermostaat met speciale 
greep

A5546AA

Douchethermostaat met haak A5549AA

•	Terugslagklep
•	Zonder S-koppelingen en rozetten
•	Geschikt voor thermische desinfectie
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering

A5546AA

A5549AA

DOUCHEKRANEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Model Artikelnr.

CeraPlus 2 bad/douchethermostaat A6873AA 
A6874AA

•	Terugslagklep en omstelling
•	Schuifrozetten
•	Afsluitbare S-koppelingen (A6873AA) /   

niet-afsluitbare S-koppelingen (A6874AA)
•	Geschikt voor thermische desinfectie
•	Thermische ontkoppeling
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering

Model Artikelnr.

Ceratherm 50  
bad/douchethermostaat

A5550AA

•	Cool Body
•	Terugslagklep
•	Omstelling
•	Keramische schijven
•	Temperatuurinstelling met extra   

temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid)
•	ECO functie
•	Met S-koppelingen en rozetten

CeraPlus 2  
bad/douchethermostaat

Ceratherm 50 
bad/douchethermostaat

A6873AA

A6874AA

Model Artikelnr.

inbouwthermostaat (opbouwdeel) A6868AA

•	 Inbouwthermostaat met stopkraan 
(opbouwdeel)

•	Metalen afdekplaat Ø163 mm
•	Metalen greep
•	Anti-kalk functie
•	DICHT-FIX afdichting
•	Geschikt voor thermische desinfectie 

 
te combineren met Easybox inbouwdeel 
A1000NU.

CeraPlus 2 
inbouwthermostaat 
(opbouwdeel) 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BAD- EN DOUCHEKRANEN
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Model Artikelnr.

Ceratherm 50 douchethermostaat A4532AA

•	Cool Body
•	Terugslagklep
•	Keramische schijven
•	Temperatuurinstelling met extra   

temperatuurbegrenzing (kinderveiligheid)
•	ECO functie
•	 Inclusief S-koppelingen en rozetten

Model Artikelnr.

450 mm (chroom) S6486AA

450 mm (RVS-look) S6486MY

600 mm (chroom) S6484AA

600 mm (RVS-look) S6484MY

Ceratherm 50 
douchethermostaat

Contour 21 wandgreep

S6486

S6484

Model Artikelnr.

800 mm (chroom) S6362AA

800 mm (RVS-look) S6362MY

Contour 21  
opklapbare armsteun

DOUCHEKRANEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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DOUCHEsysTEmEN

Model Artikelnr.

Badsysteem 
Ceratherm 100  
bad/douchethermostaat

A5778AA 

•	Ceratherm 100 bad/douchethermostaat
•	Ø200 mm ronde hoofddouche
•	Ø100 mm 3-functies handdouche
•	Anti-kalk functie
•	 12/8 l/min. bij 3 bar
•	Draaibare en schuifbare houder
•	 1,75 m Idealflex doucheslang
•	CW-3

idealrain 
badsysteem

Model Artikelnr.

Douchesysteem 
Ceratherm 100 douchethermostaat

A5686AA 

Douchesysteem 
met zwenkbare hoofddouche 
Ceratherm 100 douchethermostaat

A6272AA 

•	Ceratherm 100 douchethermostaat
•	Ø200 mm ronde hoofddouche
•	Ø100 mm 3-functies handdouche
•	Anti-kalk functie
•	 12/8 l/min. bij 3 bar
•	Draaibare en schuifbare houder
•	 1,75 m Idealflex doucheslang
•	CW-3

idealrain 
douchesysteem

Model Artikelnr.

Doucheset l3 
Ceratherm 50 douchethermostaat 
900 mm glijstangcombinatie

A6368AA 

Ceratherm 50 
doucheset

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Model Artikelnr.

900  mm, 3-functies handdouche B9427AA

900  mm, 1-functie handdouche B9424AA

600  mm, 3-functies handdouche B9425AA

600  mm, 1-functie handdouche B9423AA

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain  
glijstangcombinatie met 
handdouche l Ø 120 mm

DOUCHEsysTEmEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model Artikelnr.

3-functies handdouche B9458AA

1-functie handdouche B9457AA

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain badset 
l Ø 120 mm

Model Artikelnr.

3-functies handdouche B9405AA

1-functie handdouche B9404AA

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain handdouche  
l Ø 120 mm



DOUCHEsysTEmEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

33

Model Artikelnr.

1-functie handdouche B9451AA

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain badset 
M Ø 100 mm

Model Artikelnr.

3-functies handdouche B9403AA

1-functie handdouche B9402AA

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain handdouche 
M Ø 100 mm

Model Artikelnr.

900  mm, 3-functies handdouche B9417AA

900  mm, 1-functie handdouche B9414AA

720  mm, 3-functies handdouche B9419AA

720  mm, 1-functie handdouche B9418AA

600  mm, 3-functies handdouche B9415AA

600  mm, 1-functie handdouche B9412AA

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain 
glijstangcombinatie met 
handdouche M Ø 100 mm
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Model Artikelnr.

Draaibare handdouchehouder  B9847AA

Vaste handdouchehouder  B9846AA

Wandaansluitbocht B9448AA

idealrain Pro  
handdouchehouder en 
wandaansluitbocht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DOUCHEsysTEmEN

Model Artikelnr.

900  mm, 3-functies handdouche  B9836AA

900  mm, 1-functie handdouche  B9835AA

600  mm, 3-functies handdouche  B9834AA

600  mm, 1-functie handdouche  B9833AA

•	Anti-kalk functie
•	8 l/min. bij 3 bar
•	Bevestiging voor gemakkelijke montage of voor 

renovatie verstelbaar
•	Draaibare en schuifbare houder van metaal
•	 1,75 m Idealflex doucheslang
•	Rood/blauw markering 

Alle 1-functie handdouches zijn aerosolarm.

idealrain Pro 
glijstangcombinatie 
M Ø 100 mm

B9847AA

B9448AA

B9846AA

Model Artikelnr.

Doucheslang 175 cm A4109AA

Doucheslang 160 cm A3330AA

idealflex  
doucheslang
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ULTRA FLAT SOLID MODELLEN

K8214__ 800 x 800

K8215__ 900 x 900

K8216__ 1000 x 1000 FR, FS, FT, FU, FV

K8318__ 1200 x 1200

Optioneel: 
K936467 Potenset (bij 1200 mm en groter: 

2 potensets plaatsen)

K8190__ 900 x 700

K8218__ 1000 x 700

K8219__ 1000 x 800

K8220__ 1000 x 900

K8221__ 1200 x 700 FR = wit

K8227__ 1200 x 800 FS = betongrijs

K8230__ 1200 x 900 FT = zandbeige

K8232__ 1200 x 1000 FU = mokka bruin

K8234__ 1400 x 700 FV = zwart

K8237__ 1400 x 800

K8256__ 1400 x 900

K8276__ 1600 x 800

K8277__ 1600 x 900

K8319__ 1600 x 1000

K8281__ 1700x700

K8284__ 1700x800

K8285__ 1700x900

K8304__ 1800x800 FR, FS, FT, FU, FV

K8306__ 1800x900

K8320__ 1800x1000

K8327__ 2000x1000

Artikelnummer Afmeting Kleuren

Let op plaats waste

Let op plaats waste

Standaard meegeleverd:
KV169BJ RVS afdekrooster

Optioneel:
KV169__ Afdekrooster in kleur FR, FT, FS, FU, FV

Benodigdheden:
K936367 Afvoergarnituur horizontaal

Ø90mm
met uitneembaar vuilvanger

K863767 Afvoergarnituur verticaal

K863667 Ondiepe afvoergarnituur
alleen geschikt voor privégebruik, 
niet voor projectbouw i.v.m. richtlijnen bouwbesluit

__ = 5 kleurvarianten

antraciet

Ø114

Ø117

Ø67,5

3059
,5

15
°

wit
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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.


