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De Ceratherm t-collectie van
ideal Standard levert elke dag
topprestaties, omdat we elk model
van binnenuit hebben ontwikkeld.

Dankzij de verborgen intelligentie 
van firmaflow® therm kunt u 
genieten van een ongeëvenaard 
niveau van duurzaamheid, veilig-
heid en prestaties - met een 
ergonomisch ontwerp die u
iedere dag puur doucheplezier 
biedt.

een DagelijkSe 
bron van energie

Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

Ultra Flat solid – douchevloer 120 x 80 cm, wit / Ceratherm T50 – douchethermostaat met idealrain Evo rond glijstangcombinatie 90 cm /  

Edge wandmengkraan / strada ii – opbouwwastafel 60 cm / adapto – Console meubelpaneel 85 cm, glanzend wit / spiegel – 100 cm met sfeerverlichting

04 Ceratherm T & FirmaFlow Therm®
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Het origineel, geperfectioneerd.

We hebben de keramische
mengpatroonschijf voor kranen
meer dan 50 jaar geleden 
uitgevonden, wat een revolutie
teweegbracht in de badkamer-
ervaring. 

sindsdien hebben we onze 
technologie geperfectioneerd 
en nieuwe ideeën ontwikkeld, 
zoals de FirmaFlow® Therm. 
dit nieuwe innovatieve thermo-
statisch mengpatroon biedt 
een ongeëvenaarde kwaliteit, 
duurzaamheid, veiligheid en 
prestaties met een ergono-
misch ontwerp dat elke dag 
weer presteert.

verborgen 
intelligentie 
SinDS 1969

FirmaFlow® Therm

Het was belangrijk dat de Ceratherm
T-collectie indruk maakt met briljante
prestaties, maar ook zo slank mogelijk 
is. dat is waarom we FirmaFlow® Therm
hebben ontwikkeld: een revolutionaire,
extreem kleine thermostatisch meng-
patroon. Het straalt door veiligheid en
efficiëntie - en maakt tegelijkertijd
een elegant design mogelijk dat in
elke badkamer op de juiste plek staat.
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het is geen toeval dat 
Ceratherm t keer op 
keer presteert.

FirmaFlow® Therm is gemaakt van 
een kalkbestendig polymeer en  
heeft een fijnmazig filter dat spe- 
ciaal ontworpen is om elk product 
in het assortiment van een lange,  
probleemloze levensduur te voor- 
zien. Zo is Ceratherm T altijd de  
juiste keuze: van weinig tot druk  
bezochte omgevingen.

PreStatieS van 
De lange aDem

FirmaFlow® ThermFirmaFlow® Therm

de buitengewone levensduur 
van FirmaFlow® Therm zorgt  
voor betrouwbare prestaties –  
jaar na jaar. als onderhoud nodig  
is, zijn de benodigde onderdelen 
gemakkelijk te verkrijgen en te  
vervangen.

We gebruiken hetzelfde meng- 
patroon in al onze Ceratherm  
T-kranen,  zowel in de badkranen  
als in de douchekranen. dit be- 
spaart u tijd en geld bij het zoeken  
naar de juiste reserveonderdelen.

ontworPen voor 
een lange levenSDuur

uitgebreid getest 
en gemakkelijk te 
onderhouden.

08 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

5 jaar garantie conform onze  
algemene leveringsvoorwaarden
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minder water, minder energie. 
meer rust voor u.  

geïntegreerde regelfuncties 
verminderen verspilling in ver- 
gelijking met conventionele 
thermostaten.

FirmaFlow® Therm is zo efficiënt 
dat het de gewenste temperatuur 
veel sneller bereikt en dus energie 
bespaart. Met de Eco-instelling 
kunt u het debiet tot 50% be- 
perken zonder de prestaties te 
beïnvloeden. bovendien hebben 
onze idealrain handdouches een 
doorstroombegrenzer die voor 
maximale waterefficiëntie zorgt.

Water is belangrijk – daarom ver- 
spillen we geen enkele druppel. 
de watertemperatuur in onze 
thermostaatkranen is vooraf 
ingesteld en blijft constant tijdens 
gebruik. En het thermostatische 
mechanisme regelt automatisch 
de warm- en koudwaterstromen, 
waardoor u water bespaart.

deze innovaties verminderen niet 
alleen het waterverbruik, maar ver- 
beteren ook het gebruik van elke 
druppel. in een tijd waarin water 
steeds waardevoller wordt, maken 
ze deel uit van onze inspanningen 
om deze belangrijke hulpbron in 
het dagelijks leven te beschermen.

Minder verbruik

FirmaFlow® Therm

effiCiënt 
genieten
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een PluSPunt  
in veiligheiD 

blijf altijd koel.

Welke temperatuur u ook verkiest: 
Ceratherm T blijft koel. de gehele 
collectie is voorzien van Cool body 
technologie, die ervoor zorgt dat 
warm water altijd omgeven is door 
koud water. dit betekent dat ge- 
bruikers van alle leeftijden worden  
beschermd tegen brandwonden  
en genieten van volledig comfort.

Cool body

1. koudwaterkamer 

2. Warmwatertoevoer

3. gemengd water

4. Cilindrische behuizing van 
verchroomd messing 

5. Ergonomische handgrepen voor 
volume en temperatuur 

6. rv-patroon met geïntegreerd 
overdrukventiel ter bescherming 
van het thermostaathuis

7. rozetten met volledig verdekte 
bevestiging (voor sommige 
modellen) 

8. FirmaFlow® Therm

9. keramisch bovendeel met 
een levensduur van minimaal 
500.000 gebruikscycli

De technologie waarop Ceratherm t 
is gebaseerd, is niet alleen intelligent, 
maar ook veilig - en daarom de perfecte 
keuze.

Ceratherm T

Precies goed,  
elke keer weer.

Een perfect bad en een ideale 
douche moeten precies de juiste  
temperatuur hebben. Met Firma- 
Flow® Therm kunnen installateurs  
een gewenst temperatuurniveau  
instellen. als gebruiker kun je ook  
een maximale temperatuur kiezen  
en deze desgewenst met een druk  
op de knop wijzigen.

als de toevoer van warm of koud 
water onverwachts onderbroken 
wordt, dan stopt FirmaFlow®Therm  
automatisch de douche om even- 
tuele schokken en brandwonden te 
voorkomen. Zodra de watertoevoer 
weer gegarandeerd is, kan hij ge- 
controleerd opnieuw gestart 
worden.

Temperatuurregeling

13
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Ceratherm T

ontworPen om 
inDruk te maken

nauwkeurige 
prestaties.

volledige controle.

We hebben speciaal de verborgen 
intelligentie van FirmaFlow® Therm 
ontwikkeld en het Ceratherm T- 
kraanlichaam slanker en compacter  
gemaakt dan ooit tevoren. We heb- 
ben een douche gecreëerd die stijl  
en elegantie uitstraalt in elke bad- 
kamer.

Met drukknoppen en bedienings- 
elementen die naadloos in het 
kraanlichaam van de Ceratherm T 
passen, kan de stroom en tem- 
peratuur van het water eenvoudig  
worden aangepast. bij de douche- 
systemen zorgt de geïntegreerde  
omstelling ervoor dat de water- 
stroom tussen de hoofddouche  
en de handdouche gemakkelijk  
te veranderen is. Het assortiment  
accessoires, zoals handdouches  
en ergonomische opbergmogelijk- 
heden, biedt nog meer keuze en  
gemak.

Compact Ergonomisch

Ceratherm T100 – douchethermostaat met idealrain Evo jET diamond glijstangcombinatie 90 cm
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klaar voor gebruik.

dankzij het voorgekalibreerde thermo- 
staatpatroon, het slanke ontwerp en  
de regelbare s-aansluitingen kan de  
Ceratherm T thermostaat zonder enig 
probleem in bijna elke badkamer  
worden geïnstalleerd.

de verstelbare wandbeugels van de 
watervoerende douchestang maken  
het mogelijk om bestaande gaten af  
te dekken tijdens de montage. Zijn  
elegante vorm en verborgen sluiting  
maken het gemakkelijk om een strak- 
ke look te creëren en te behouden.

Eenvoudig te installeren

flexibele 
inStallatie

Ceratherm T

1

2

1. verborgen Ceratherm T100-bevestiging

2. verplaatsbare wandbeugel

17
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onze douchemengkranen en hand-
douches zijn zowel esthetisch als
krachtig: de perfecte elementen
voor onze firmaflow®-technologie.
Samen bieden ze een onvergelijkbare
douche-ervaring - dag in dag uit.

DouChen
oPnieuw ervaren

idealrain Evo rond Evo jET 
rond

Evo 
diamond

Evo jET 
diamond

de idealrain-collectie is de ideale 
aanvulling op onze thermostatische 
douchesystemen.

Evo biedt een zachte, met lucht 
verrijkte straalsoort. de Evo jET 
daarentegen schittert door haar 
sprankelende en parelachtige  
stimulatie, een unieke straalsoort  
van ideal standard, die zorgt voor  
een unieke douche-ervaring met  
krachtige en zeer fijn geparelde  
microdruppels. schakelen tussen 
de straalsoorten is kinderspel met  
de navigo®-drukknop op de hand- 
douche.

onze douchesystemen zijn zeer 
eenvoudig te monteren, leveren top-  
prestaties en overtuigen met diverse  
designvarianten die in elke badkamer  
passen.

Ceratherm T50 – Thermostatisch douchesysteem met wrapover shelf / Ultra Flat solid – douchevloer 120 x 80 cm, wit

Ceratherm T
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idealrain biedt een individuele
douche-ervaring. grote hand-
douches zorgen voor maximaal 
comfort, en sproeiers tot aan de 
buitenste rand zorgen voor een 
luxe douche-ervaring zoals een
regendouche.

volleDig geriCht
oP Comfort

idealrain handdouche

idealrain Evo 
rond

Evo jET 
rond

Evo 
diamond

Evo jET 
diamond

21



22 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

van verkwikkenD 
tot ontSPannenD

idealrain evo rond evo jet diamond

3 doUCHE 
FUnCTiEs

3 straalsoorten 
voor een geweldige 
douche-ervaring.

MaXiMalE 
sTraal 

sproeiers tot 
aan de rand van 
de douchekop 
maximaliseren de 
douchestraal.

regen Zachte regen Zachte regen

sprankelende stimulatie 

Massage

idealrain handdouche

idealrain  
straalsoorten 

kies uit verschillende straalsoorten 
- afhankelijk van uw stemming.

sPrankElEndE sTiMUlaTiE  
 
Het luxueuze Evo jET-straal- 
soort maakt gebruik van het  
unieke drop-jet- technologie  
van ideal standard om krachtige,  
zeer fijne parelvormige water- 
druppels te genereren.

MassagE  
 
Een pulserende straal die vitaliseert 
en verfrist.

 

ZaCHTE rEgEn 
 
Een Evo-straalsoort waarbij  
lucht in het water wordt ge- 
mengd en zorgt voor een  
zachtere wellnessbeleving.

sTorTrEgEn 
 
Een zachte maar royale regen- 
straal die reinigt en kalmeert.

rEgEn   
 
Een straalsoort waarbij een  
verkwikkende regenstraal  
voor een algehele verfrissen- 
de reiniging zorgt.

sPrankElEndE 
sTiMUlaTiE

MassagE ZaCHTE rEgEn rEgEn  sTorTrEgEn

idealrain Evo jET • • •

idealrain Evo • • •

idealrain • • •

23

Zachte regen regen 

Massage Massage
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De verschillende modellen van
de Ceratherm t-serie bieden 
een grotere keuze aan design-
opties en accessoires, inclusief 
onze idealrain-handdouches en 
bieden u alles wat u nodig heeft 
om een esthetisch en functioneel 
middelpunt voor uw badkamer te
creëren.

Ceratherm T

De kraCht 
van keuze

t100

t50

t25

C e r a t h e r m

t100. t50. t25

24 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm
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De Ceratherm t100- bedienings-
elementen zijn vlak in de metalen 
grepen van de armatuur geïnte-
greerd en onderstrepen hiermee 
het elegante, slanke design. beide
grepen hebben een vierkant soft-
edge profiel en zijn in elke situatie 
veilig te bedienen. 

maak uw systeem compleet met 
een evo of evo jet handdouche 
met navigo® drukknopbediening 
en kies een douchecombinatie met
een easymount douchestang van
600 mm of 900 mm om uw douche-
ruimte compleet te maken.

Ceratherm
t100

Idealrain EVO 
rond

Evo jET 
rond

Evo 
diamond

Evo jET
diamond

douche

bad

douchesysteem  
met omstelling

27
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Ceratherm
t50

met de verhoogde metalen duim-
greep biedt Ceratherm t50 de 
gebruiker meer controle. Perfect 
te combineren met de easymount 
600 en 900 mm douchestangen 
en de evo handdouche 110 mm 
met navigo® drukknopbediening.

Idealrain Evo 
rond

EVO JET 
rond

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond

douche

bad 

douschesysteem  
met omstelling

31
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Ceratherm
t25

Ceratherm t25 heeft een ver-
hoogde knop die zorgt voor
grip en controle. De complete
set met de easymount 600 en 
900 mm douchestangen is zeer 
eenvoudig te installeren en de 
idealrain multifunctionele hand-
douches in 80 en 100 mm zijn 
een perfecte aanvulling.

douche

bad 

douchesysteem  
met omstelling

idealrain EVO 
rond

EVO JET 
rond

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond

35
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a7234aa 
douchestang 600 mm

a7235aa 
douchestang 900 mm

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

Evo jET diamond handdouche 134 mm 
met navigo® drukknop, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te monteren 
douchestang met verstelbare muurbeugels 
kunnen bestaande boorgaten opnieuw 
worden gebruikt

doucheslang met een glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1750 mm

verborgen wartelmoeren

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

5 JAAR
GARANTIE

Ceratherm t100 
Douchethermostaat 
a7229aa

Cool body 

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

verborgen wartelmoeren

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

325

103
82

27G 1/2

Ø70

137 - 163G 1/2

ProDuCtinformatie 

PiCtogrammen

Ceratherm t100 
Bad/douchethermostaat  
a7238aa

omstelling van bad naar douche met 
keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

verborgen wartelmoeren

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

 

325

82

27G 1/2

161

Ø70

137 - 163G 1/2

Ceratherm t100 
Doucheset met douche-
thermostaat en EVO JET 
handdouche en glijstang  
60 of 90 cm 
a7234aa / a7235aa

5 JAAR
GARANTIE

5 JAAR
GARANTIECool Body

Sprankelende stimulatie (Drop-Jet 
technologie)

eenvoudige motage van het 
douchesysteem

Ideal Flex doucheslang

maximale douchestraal

5 jaar garantie volgens onze  
algemene voorwaarden *

*onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.
*onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

5 JAAR
GARANTIE

Water- en energiebesparing

temperatuurstop-knop bij 40° C

easy Fix

eenvoudige reiniging van de 
douchekop

eenvoudige montage van de  
douchestang

Wrapover shelf voor 
douchethermostaat

3 straalsoorten

Navigo® omschakeling

Ceratherm  

t100

Ø
37

X

□135

103
82

27G 1/2

G 1/2

325

Ø70

137 - 163

L=1750

 a7234aa a7235aa
X max. 565 max. 865

Ceratherm t100 
Douchesysteem met 
douchethermostaat en 
EVO handdouche &  
metalen regendouche 
a7240aa

omstelling van hoofd- naar handdouche 
met keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

Evo diamond handdouche 110 mm met 
navigo® drukschakelaar, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te installeren 
douchestang met verstelbare muurbeugel 
kunnen bestaande boorgaten worden 
hergebruikt

doucheslang met een glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1750 mm

Metalen hoofddouche 200 x 200 mm, 12 
l/min.

verborgen wartelmoeren

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

□200

11
17

m
in

. 7
00

Ø50 79,5

10
3

312

□110
14°

G 1/2

325

Ø70

137 - 163

L=1750

5 JAAR
GARANTIE

omstelling van hoofd- naar handdouche 
met keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

Evo jET rond handdouche 125 mm met 
navigo® drukschakelaar, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te installeren 
douchestang met verstelbare muurbeugel 
kunnen bestaande boorgaten worden 
hergebruikt

doucheslang met een glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1750 mm

Metalen hoofddouche Ø250 mm, 12 l/min.

verborgen wartelmoeren

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Ø250

10
41

84
0

Ø60 76 - 86

10°

12
9

310

Ø125

G 1/2

325

Ø70

137 - 163

L=1750

5 JAAR
GARANTIE

Ceratherm t100 
Douchesysteem met 
douchethermostaat en 
EVO JET handdouche &  
metalen regendouche 
A7241AA
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*onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang. *onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.

Ceratherm t50 

Douchethermostaat 
a7214aa

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

325

Ø70

137 - 163G 1/2

99
78

27G 1/2

Ceratherm t50 

Bad/douchethermostaat 
a7223aa

omstelling van bad naar douche met 
keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

325

78

27G 1/2

161

Ø70

137 - 163G 1/2

5 JAAR
GARANTIE

5 JAAR
GARANTIE

Ø
37

X

Ø110

325

Ø70

137 - 163

99
78

27G 1/2

G 1/2

L=1750

Ceratherm t50 

Doucheset met douche-
thermostaat en EVO hand-
douche en glijstang 60 of  
90 cm 
a7217aa / a7218aa

a7217aa 
douchestang 600 mm 

a7218aa 
douchestang 900 mm

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

Evo rond handdouche met navigo® 
drukknop, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te monteren 
douchestang met verstelbare muurbeugels 
kunnen bestaande boorgaten opnieuw 
worden gebruikt

doucheslang met een glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1750 mm

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Ceratherm t50 

Douchesysteem met 
douchethermostaat en 
EVO handdouche &  
metalen regendouche 
a7225aa

omstelling van hoofd- naar handdouche 
met keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

Evo rond handdouche Ø110 mm met 
navigo® drukknop, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te installeren 
douchestang met verstelbare muurbeugel 
kunnen bestaande boorgaten worden 
hergebruikt

doucheslang met een glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1750 mm

Metalen hoofddouche Ø200 mm 12 l/min.

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Ø110

Ø70

Ø200

137 - 163G 1/2

325

11
17

m
in

. 7
00

Ø50 79,5

14°
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Ceratherm t50 

Douchesysteem met 
douchethermostaat en  
EVO handdouche & metalen 
regendouche & wrapover shelf 
a7230aa

omstelling van hoofd- naar handdouche 
met keramisch bovendeel

Met wrapover shelf

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

Evo rond handdouche Ø110 mm met 
navigo® drukknop, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te installeren 
douchestang met verstelbare muurbeugel 
kunnen bestaande boorgaten worden 
hergebruikt

doucheslang met een glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1750 mm

Metalen hoofddouche Ø200 mm 12 l/min.

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*
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Ceratherm  

t50

5 JAAR
GARANTIE

 a7217aa a7218aa
X max. 565 max. 865
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*onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang. *onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.
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315

Ø100

Y

Ceratherm t25 

Douchethermostaat 
a7201aa

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

315

Ø70

137 - 163G 1/2

100
80

27G 1/2

Ceratherm  

t25

Ceratherm t25 

Bad/douchethermostaat 
a7206aa

Ceratherm t25 

Doucheset met douche-
thermostaat en Idealrain  
M3 handdouche ø100 mm  
en glijstang 60 of 90 cm 
a7203aa / a7204aa

omstelling van bad naar douche met 
keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*
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a7203aa 
douchestang 600 mm 
idealflex doucheslang 1250 mm

a7204aa 
douchestang 900 mm 
idealflex doucheslang 1600 mm

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

idealrain handdouche met 3 functies 
Ø100mm handdouche, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te monteren glijstang met 
verstelbare muurbeugels kunnen bestaande 
boorgaten opnieuw worden gebruikt

doucheslang met glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlakte, lengte 1600 mm 

5 jaar garantie volgens onze algemene  
voorwaarden*

5 JAAR
GARANTIE

 a7203aa a7204aa
X max. 565 max. 865  
Y 1250 1600

Ceratherm t25 

Douchesysteem met 
douchethermostaat en EVO 
handdouche & regendouche 
a7208aa 

omstelling van hoofd- naar handdouche 
met keramisch bovendeel

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Water- en energiebesparing

idealrain handdouche 110, 8 l/min.

Eenvoudig te reinigen

door de eenvoudig te installeren 
douchestang met verstelbare muurbeugel 
kunnen bestaande boorgaten worden 
hergebruikt

doucheslang met glad en eenvoudig te 
reinigen oppervlak, lengte 1600 mm

regendouche Ø200mm 12 l/min.

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*
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Ceratherm t 

Wrapover shelf voor 
Ceratherm T douche 
thermostaten 
a7215aa (bovenste afbeelding) 
 
Wrapover shelf voor 
Ceratherm T douchesystemen 
a861383aa (onderste 
afbeelding)

Ceratherm t 
Verlengstuk voor douchestang 
150 mm / 300 mm
a861379aa 150 mm
a861380aa 300 mm

Op aanvraag:

Ceratherm t 

Tegelopvulring voor 
Ceratherm T-douche-
systemen, tot 8 mm: 
a7208aa, a7225aa, a7230aa, 
a7240aa

Ceratherm t 
Watervoerende douchestang 
100 mm ingekort
a861330aa

Eenvoudige installatie op alle Ceratherm T 
douchethermostaten en douchesystemen

biedt handige extra opbergruimte in de 
douche

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

209

60
74

47 Ø41

5 JAAR
GARANTIE

Ceratherm  

toebehoren

Ceratherm t 

SPeCiaal
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Samen verbeteren we de 
toekomst van het moderne 
leven. Samen denken we in 
grotere dimensies. Samen 
creëren we de regels voor  
een goed doordacht ontwerp.

Samen geven we functionele 
perfectie een emotionele 
reactie. Samen bouwen we 
duurzame partnerschappen op.

Samen voldoen we aan de eisen 
van alle generaties. Samen ge- 
ven we vorm aan de toekomst  
van de categorie die we hebben  
gedefinieerd 
 
together for Better.

Ideal Standard Nederland BV 

Hambakenwetering 3 

5231 dd – ‘s-Hertogenbosch 

nederland

Ceraflex  

Kranen PACK 
BD012aa

Ceraflex wastafelmengkraan  
B1713aa

Hoogte 159 mm

sprong 110 mm

straalregelaar 5 l/min.

Met metalen waste

38 mm FirmaFlow®-mengpatroon met 
keramische schijven en warm water 
temperatuurbegrenzer

Flexibele aansluitslangen g3/8

smartshine®-oppervlak

EasyFix®-bevestiging

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Ceratherm T25 douchethermostat 
a7201aa

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Eco-stopknop voor water- en  
energiebesparing

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Idealrain glijstangcombinatie 
BC797aa

douchestang 900 mm

idealflex doucheslang 1600 mm

idealrain 3-functies handdouche Ø100 mm,  
8 l/min.

door de eenvoudig te monteren douche- 
stang met verstelbare muurbeugels kunnen 
bestaande boorgaten opnieuw worden 
gebruikt

doucheslang met glad en gemakkelijk te 
reinigen oppervlak, lengte 1600 mm

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Met onze twee kranen PaCks bieden 
we een totaaloplossing voor moderne 
badkamerarmaturen.

de PaCks omvatten elk een wastafel- 
mengkraan (Ceraflex of Ceraplan iii),  
de Ceratherm T25 douchethermostaat 
en een idealrain douchecombinatie 
bestaande uit een douchestang met 
doucheslang en een 3-functie hand- 
douche.

Ceraplan III 

Kranen PACK 
BD009aa

Ceraplan III wastafelmengkraan  
BC560aa

Hoogte 156 mm

sprong 109 mm

Met metalen waste

38 mm FirmaFlow® Click-mengpatroon met 
keramische schijven en warm water 
temperatuurbegrenzer

Flexibele aansluitslangen g3/8

smartshine®-oppervlak

EasyFix®-bevestiging

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Ceratherm T25 douchethermostat 
a7201aa

Cool body

Temperatuurstop-knop bij 40° C

Eco-stopknop voor water- en  
energiebesparing

rv-patroon aan de warmwaterzijde met 
overdrukventiel ter bescherming van het 
thermostaathuis bij druk groter dan 16 bar

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

Idealrain Brausekombination 
BC797aa

douchestang 900 mm

idealflex doucheslang 1600 mm

idealrain 3-functies handdouche Ø100 mm,  
8 l/min.

door de eenvoudig te monteren douche- 
stang met verstelbare muurbeugels kunnen 
bestaande boorgaten opnieuw worden 
gebruikt

doucheslang met glad en gemakkelijk te 
reinigen oppervlak, lengte 1600 mm

5 jaar garantie volgens onze algemene 
voorwaarden*

kranen PaCkS

5 JAAR
GARANTIE

5 JAAR
GARANTIE

*onder voorwaarde dat de vakman zijn cliënt een garantie moet geven van minstens even lang.
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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.


