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Voor ieDereen Die Kiest 
Voor eLeGant DesiGn
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ideal standard, de toonaangevende leverancier van innovatieve en designoplossingen voor de badkamer,  
presenteert met trots de collectie connect air. De collectie heeft een tijdloos, klassiek-moderne stijl. Zo  
elegant als de serie oogt, zo praktisch en vernieuwend voelt de collectie aan. 

Connect Air straalt met dun keramiek en gebogen lijnen een frisse en luchtige sfeer uit die in elke  
badkamer aansluiting vindt en voldoet aan ieders vereisten.
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De wastafels van de collectie 
Connect Air zijn een interpretatie 
van klassiek design. De  
rechthoekige, vlakke zijvlakken, de 
witte dunne keramische en  
elegante lijnen vormen een  
perfecte eenheid van het  
materiaal en door de natuur  
geïnspireerd ontwerp. 

Meerkleurig meubilair, volledig 
geïntegreerd, dunne keramische 
wastafels en de typische  
geometrische vormgeving, vormen 
het concept van Connect Air.
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LicHt & ZWeVenD 
DesiGn

alle producten van de connect air collectie worden gekenmerkt door een modern-klassiek design 
en tijdloze elegantie. Zorgvuldige verwerking van wastafels, toiletten, meubilair en baden en  
douchebakken garandeert een lange levensduur en verhoogt uw welzijn in het dagelijks leven. 
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Kn Glanzend wit / Mat lichtgrijsB2 Glanzend wit / Mat wit

MeUBeL KLeUrUitVoerinGen
De kleuruitvoeringen van de meubels bieden een 
veelvoud aan kleurcombinaties die door onze  
ontwerpers zijn samengesteld en die op 
verscheidene architecturale en designtechnische 
stijlen afgestemd zijn. 

Houttinten voor een natuurlijk accent of  
zuiver wit voor een minimalistische look: de 
kleuren en houtlook geven uw badkamer een  
individuele uitstraling en vervolledigen het totaal 
concept van uw badkamer.

UK Licht pijnboom / Mat beigePs eiken grijs / Mat wit

eQ Glanzend lichtgrijs / Mat wit VY mat bruin / Mat wit
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scHoonHeiD 
Voor eLKe DaG
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ontwerper van de connect air collectie robin Levien, is één van de meest succesvolle en innovatieve  
product-ontwerpers in het Verenigd Koninkrijk: “connect air is de openbaring van de evolutie in de  
badkamer door het toepassen van ‘luchtigheid’ op elk onderdeel van het ontwerp. De collectie bevat een 
hoogwaardig, eigentijds assortiment meubelen aangeboden in een oneindige keuze van stijlen en maten. 
Het uitgebreide assortiment biedt voor ieder wat wils en vindt aansluiting in elk type badkamer, ongeacht de 
beschikbare ruimte en behoeften. De collectie biedt voor architecten en ontwerpers enorm veel  
mogelijkheden om een fris en modern ogende badkamer in te richten die conventies uitsluit aangaande de 
badkamer indeling.”
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De wastafelmeubels van 
Connect Air Collection  
bieden veel ruimte en 
voldoende diepte voor 
de dagelijkse wasbeurt. 
Extra opbergmogelijkheden 
benadrukken de praktische 
voordelen.

De baden en douchebakken van 
Connect Air completeren de serie. 
Beide zijn uitgerust met dunne, 
zachte contouren om het comfort 
gebied te vergroten maar ook om 
volmaakte harmonie te bieden. 
Het vrijstaand bad is werkelijk 
een iconisch stuk uit de serie en 
de duo uitvoeringen zijn perfect 
voor een helende intimiteit voor 
partners. 
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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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Wandcloset met AquaBlade® 
technologie en dunne zitting

Wandcloset met AquaBlade® 
technologie en dunne 

softclose zitting

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.

aQUaBLaDe
®

: De ULtieMe 
coMBinatie Van stijL & Prestatie

* connect air toiletten zijn verkrijgbaar met de aquablade® waterval spoeltechnologie
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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.



connect air
ProDUctoVerZicHt

WastafeLs 01 wit – MA wit Ideal Plus

Dubbele wastafel
1340 mm
E0272 t.c.m. E0831 en E0824
1240 mm
E0273 t.c.m. E0829 en E0822

Opbouwwastafel
600 mm
E0348
400 mm
E0347

t.c.m. afdekbladen voor wastafelmeubel

Wastafel Cube
650 mm
E0297 t.c.m. E0847
600 mm
E0298 t.c.m. E0846
550 mm
E0299 t.c.m. E0844
500 mm
E0301 t.c.m. E0842

Fontein 400 mm
E0307

Wastafel Arc
700 mm
E0692
650 mm
E0693
600 mm
E0694
550 mm
E0698
500 mm
E0699

Fontein 400 mm
E0701

Zuil voor wastafel
E0749

Zuil voor fontein 400 mm
E0346

Wastafel
1040 mm
E0274 t.c.m. E0828 en E0821
840 mm
E0279 t.c.m. E0827 en E0819
640 mm
E0289 t.c.m. E0826 en E0818
540 mm
E0296

Halfinbouwwastafel Arc
500 mm
E0358

Halfinbouwwastafel Cube
500 mm
E0308

Sifonkap voor wastafel
E0309

Sifonkap voor fontein 400 mm
E0345
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connect air
ProDUctoVerZicHt

cLosets 01 wit – MA wit Ideal Plus

Staand closet AquaBlade®

E0042

Closet is zonder closetzitting. Zie hieronder 
voor de beschikbare closetzittingen.

Staand closet AquaBlade® voor combinatie
PK
E0097
Staand closet AquaBlade® voor combinatie
Back to wall
E0137

Reservoir
E0734

Closet is zonder closetzitting. Zie hieronder 
voor de beschikbare closetzittingen.

Wandcloset AquaBlade®

E0054
Wandcloset randloos
E0155

Closet is zonder closetzitting. Zie hieronder 
voor de beschikbare closetzittingen.

Wandbidet
E0266

Staand bidet
E0180

BiDets 01 wit – MA wit Ideal Plus

Zitting en deksel dun 
E0365
Zitting en deksel dun 
softclosing
E0366

Zitting en deksel
E0367
Zitting en deksel 
softclosing
E0368

Inbouwspoelreservoir
inclusief bedieningsplaat verchroomd
W3710AA
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connect air

MeUBeLs 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

Kolomkast hoog
links/rechts
E0832

Kolomkast halfhoog
links/rechts
E0834

Afdekbladen voor wastafelmeubel
1300 mm
E1147 t.c.m. E0831 en E0824
1200 mm
E0852 t.c.m. E0829 en E0822
1000 mm
E0851 t.c.m. E0828 en E0821
800 mm
E0849 t.c.m. E0827 en E0819
600 mm
E0848 t.c.m. E0826 en E0818

Voor combinatie van een afdekblad met 
wastafelmeubel van de kleur KN kan een 
afdekblad van de kleur B2 besteld worden

Wastafelmeubel voor dubbele wastafel
1300 mm, 2 laden
E0831 t.c.m. E0272
1200 mm, 2 laden
E0829 t.c.m. E0273

Wastafelmeubel Cube
650 mm
E0847 t.c.m. E0297
600 mm
E0846 t.c.m. E0298
550 mm
E0844 t.c.m. E0299
500 mm
E0842 t.c.m. E0301

Wastafelmeubel voor dubbele wastafel
1300 mm, 4 laden
E0824 t.c.m. E0272
1200 mm, 4 laden
E0822 t.c.m. E0273

Wastafelmeubel
1000 mm, 1 lade
E0828 t.c.m. E0274
800 mm, 1 lade
E0827 t.c.m. E0279
600 mm, 1 lade
E0826 t.c.m. E0289

Wastafelmeubel
1000 mm, 2 laden
E0821 t.c.m. E0274
800 mm, 2 laden
E0819 t.c.m. E0279
600 mm, 2 laden
E0818 t.c.m. E0289

ProDUctoVerZicHt
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We bieden u niet alleen een veelvoud aan  
combinatiemogelijkheden in de serie connect air.
Veel van de connect air wastafels en meubels 
kunnen ook gecombineerd worden met andere 

series. Dit resulteert in een indrukwekkend 
veelvoud van oplossingen - voor elke behoefte en 
voor elke smaak.

connect air wastafel met 

tonic ii wastafelmeubel

softmood wastafel met 

connect air wastafelmeubel
tonic ii wastafel met 

connect air wastafelmeubel

einDeLoos coMBineren

combinatiemogelijkheden

Afmeting 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 130 cm

Serie Connect Air
Tonic II

Connect Air
Tonic II

Softmood

Connect Air
Tonic II

Softmood

Connect Air
Tonic II

Softmood

Connect Air
Tonic II

Softmood
Connect Air



connect air

BaDen 01 wit

DoUcHeBaKKen 01 wit, 25 mm/35  mm binnendiepte

ProDUctoVerZicHt

Bad
1700 x 750 mm
E1064

Bad zeshoekig
1900 x 900 mm
E1069

Frontpaneel 
voor bad met douchezone, rechts + links, 
wit
E1084

Zijpaneel 
voor bad met douchezone, rechts + links, 
wit
E1148

Badklapwand
met deur 
t.c.m. bad met douchezone E1134 en E1135
omkeerbaar
E1137EO

Bad met douchezone
1700 x 800 mm (links)
E1134
1700 x 800 mm (rechts)
E1135

Duobad
1800 x 800 mm
E1067
1700 x 750 mm
E1066

Bad ovaal
1800 x 800 mm
E1068

Douchebak vierkant 
1000 x 1000 mm
E1054
900 x 900 mm
E1052
800 x 800 mm
E0988

Douchebak vijfhoekig 
1000 x 1000 mm
E1058
900 x 900 mm
E1055

Douchebak rechthoekig 
1500 x 900 mm
E1063
1400 x 900 mm
E1061
1200 x 900 mm
E1059
1200 x 800 mm
E1057
1000 x 800 mm
E1053
900 x 800 mm
E0989
900 x 750 mm
E1049

Douchebak 1/4 rond 
1000 x 1000 mm
E1056
900 x 900 mm
E1051
800 x 800 mm
E0987

Vrijstaand bad
1700 x 790 mm
E1138
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Kranen & sPieGeLs
ProDUctoVerZicHt

Wastafelmengkraan
5 l/min met waste
A6557
BlueStart met waste
A6558
5 l/min zonder waste
A6559
BlueStart zonder waste
A6560

Wastafelmengkraan GRANDE
5 l/min met waste
A6563
BlueStart zonder waste
A6565

Verhoogde wastafelmengkraan
5 l/min met waste
A6573
5 l/min zonder waste
A6575

Wastafelmengkraan PICCOLO
5 l/min met waste
A6566
5 l/min zonder waste
A6568

Wandmengkraan
5 l/min
A6578

Voor inbouw van de wandmengkraan is 
het inbouwdeel A5948NU benodigd

Wastafelmengkraan met hoge uitloop
5 l/min met waste
A6571

tesi AA chroom

124 mm 159 mm 212 mm

289 mm301 mm

Spiegel met verlichting 
1400 x 650 mm
K2480
1300 x 650 mm
E0388
1200 x 650 mm
K2674
1050 x 650 mm
K2479
900 x 650 mm
K2478
800 x 650 mm
K2673
700 x 650 mm
K2477
600 x 650 mm
K2476
500 x 650 mm
K2475
400 x 650 mm
E0387

Spiegel met verwarmingselement
1400 x 700 mm
T7828
1000 x 700 mm
T7827
800 x 700 mm
T7826
600 x 700 mm
T7825
450 x 700 mm
T7824

Gebogen LED lamp IP44
voor spiegel
T7829

straDa BH spiegel softMooD BH spiegel
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Ideal Standard Nederland BV.
L.J. Costerstraat 30, 5916 PS Venlo

Postbus 7, 5900 AA Venlo

5900 AA Venlo

Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Fax: +31 (0) 77 354 21 86

E-mail: idealstandard.nl@idealstandard.com

www.idealstandardnederland.nl

BRNL0005  Datum 05 - 2017

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.

AquaBlade®

Het beste dat een toilet kan worden


