
HIGHLIGHTS 2019 
STRADA II, EDGE, ADAPTO, 
IDEALRAIN EVO JET 
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Al meer dan een eeuw is Ideal Standard een van de 

toonaangevende fabrikanten in de sanitair industrie. 

Innovaties zoals het keramisch binnenwerk dat nu een 

wereldwijde standaard is of het randloos toilet, 

getuigen van ons innovatief vermogen en onze 

innovatieve vaardigheden.

De markt verlangt tegenwoordig meer dan ooit. De 

zoektocht naar duurzaamheid, prestaties en een 

uitmuntend ontwerp blijft groeien: we doen er alles 

aan om een stap verder te gaan en onze expertise in te 

zetten voor meer efficiëntie. U maakt ons tot wie we 

zijn: een partner ten dienste van de experts.

De nieuwe collecties vullen elkaar in perfectie aan en 

inspireren voor de meest gedurfde projecten.  Speel 

met de combinaties en veelzijdigheid van deze 

complementaire collecties om modern vormgegeven 

badkamers te creëren. Combineer  

Strada II-waskommen met Edge-kranen op een  

Adapto-console om een eenvoudige, schone en 

eigentijdse ruimte te creëren.

INNOVATIES EN 
KEUZES



MEUBELS: ADAPTO
Een modulair assortiment meubels dat past in elke 

ruimte. De ADAPTO-console en badkamermeubels 

voegen transparantie en flexibiliteit toe aan uw 

badkamer.

KERAMIEK: STRADA II
Modern ontwerp met kubische  

vormen en afgeronde hoeken. De 

wastafels en waskommen van  

STRADA II bieden een veelvoud aan 

perspectieven die esthetiek en 

eigentijdsheid combineren.
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KRANEN: EDGE 
Door zijn modern en verfijnd ontwerp 

zet de EDGE-kranenserie nieuwe  

standaarden. EDGE is een geometrische  

en minimalistische serie die zich 

onderscheidt door rechte lijnen en een 

natuurlijk kraanlichaam.



Kubische vormen met afgeronde hoeken zijn een 
terugkerend thema in hedendaags design. De 
Strada II collectie onderscheidt zich vooral door 
dunwandig keramiek, een functioneel detail dat 
esthetisch is. Deze collectie past perfect bij 
meubels uit de Adapto en Connect Air 
meubelseries en kranen uit de Edge kranenserie.

Strada II kan in veel gebieden worden toegepast: 
van privé badkamers tot hotels en van  
kantoorgebouwen tot luxe appartementen. De 
collectie is ontworpen door Robin Levien, die al 
vele jaren een succesvol designer is namens  
Ideal Standard. 

De collectie bestaat uit waskommen en wastafels 
met keramische afvoerafdekking voor een mooie 
esthetiek.

Om het assortiment harmonieus aan te vullen en 
compleet te maken is er in de Strada II collectie 
ook een wandcloset beschikbaar met  
Aquablade®-technologie.

STRADA II 
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KERAMIEK
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Artikelnummers BE Prijs         

T359501 € 679,00
120 x 43 cm, 2 kraangaten

T300601 € 799,00
120 x 43 cm

T372401 € 629,00
100 x 43 cm, 2 kraangaten  
T300201 € 589,00
100 x 43 cm

T300101 € 570,90

80 x 43 cm

T300001 € 349,00
60 x 43 cm

T292801 € 306,20
50 x 43 cm

•	Met kraangat
•	Met overloop
•	Bevestiging met 4 schroeven, separaat te 

bestellen (2x K710767).
•	T.c.m. Ideal Standard wastafelmeubels uit   

de Connect Air en Tonic II series

•	Met kraangat
•	Met overloop
•	Bevestiging met 2 schroeven, separaat te 

bestellen (K710767).
•	T.c.m. Ideal Standard wastafelmeubels uit   

de Connect Air en Tonic II series

•	Met kraangat
•	Met overloop
•	Bevestiging met 2 schroeven, separaat te 

bestellen (K710767).

STRADA II
WASTAFELS & WASKOMMEN

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dubbele wastafel Wastafel Wastafel

Artikelnummer BE Prijs   

T300501 € 882,30
124 x 46 cm

Artikelnummers BE Prijs         

T300401 € 737,00
104 x 46 cm

T300301 € 602,00
84 x 46 cm

T299101 € 394,40
64 x 46 cm

T298801 € 332,20
54 x 46 cm
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•	Met kraangat.
•	Met overloop.
•	Bevestiging met 2 schroeven, separaat te 

bestellen (K710767).

Waskom rechthoekig Waskom rechthoekig Waskom ovaal

Artikelnummers BE Prijs      

T296401 € 342,50
Met kraangat zijdelings, met overloop  
50 x 35 cm

T299901 € 349,00
Zonder kraangat, met overloop  
60 x 40 cm

T296501 € 289,00
Zonder kraangat, met overloop  
50 x 40 cm

T296701 € 299,00
Zonder kraangat, zonder overloop  
50 x 40 cm

Artikelnummer BE Prijs      

T298101 € 399,00
Zonder kraangat, zonder overloop 
60 x 40 cm 

T298001 € 599,00
Zonder kraangat, zonder overloop 
75 x 40 cm

T360401 € 446,30
Zonder kraangat, met overloop 
60 x 40 cm

Waskom rond Waskom vierkant Fontein

Artikelnummer BE Prijs      

T296301 € 305,20
Zonder kraangat, met overloop 
40 x 40 cm 

T296201 € 290,60
Zonder kraangat, zonder overloop 
40 x 40 cm

Artikelnummers BE Prijs      

T299401 / T299501 € 199,00
Versie rechts / versie links 
45 x 27 cm 

Artikelnummer BE Prijs         

T296101 € 289,00
Zonder kraangat, met overloop 
Ø45 cm

T295901 € 289,00
Zonder kraangat, zonder overloop 
Ø45 cm

T292901 € 269,00
Zonder kraangat, met overloop 
Ø45 cm

Artikelnummers BE Prijs      

T299801 € 349,00
Met kraangat, met overloop  
60 x 40 cm

T296601 € 299,00
Met kraangat, met overloop  
50 x 40 cm 

•	Inclusief bevestigingsset.•	Inclusief bevestigingsset. •	Inclusief bevestigingsset.

•	Inclusief bevestigingsset. •	Inclusief bevestigingsset.
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Wandcloset AquaBlade®

100 %  
van de oppervlakte wordt gespoeld

Tot 62 % stiller dan 
spoelsystemen van concurrenten

STRADA II
TOILET

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Artikelnummers Prijs

T299701 € 550,10
Wandcloset AquaBlade®, exclusief closetzitting
T360101 € 171,30
Zitting en deksel, softclosing
T360001 € 114,20
Zitting en deksel

•	Revolutionair AquaBlade® waterval spoelsysteem
•	Diepspoel
•	Blinde bevestiging
•	Geschikt voor spoeling van 4,5 Liter
•	Exclusief closetzitting
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HYGIËNISCHER:
AQUABLADE® TECHNOLOGIE ZORGT 
VOOR EEN SCHOONSPOELING VAN 
95% VAN HET BINNENOPPERVLAK

STILLER: 
AQUABLADE® HEEFT BEWEZEN 25% 
STILLER TE ZIJN DAN  TRADITIONELE 
TOILETSPOELSYSTEMEN

MOOIER: 
DE SPOELOPENING IS VRIJWEL 
ONZICHTBAAR, EN DAT MAAKT HET 
DESIGN UITERMATE ELEGANT.

HYGIËNISCHER 
STILLER
MOOIER

WATERVAL
SPOELSYSTEEM



10



11

Referentie    

STRADA II  
Waskom rechthoekig  
met kraangat, met overloop 
60 x 40 cm 
T299801

ADAPTO  
Console walnoot decor x2 
105 x 50 cm  
U8408FW

EDGE   
Wastafelmengkraan 5 l/min met waste 
A7101AA

ADAPTO  
Handdoekhouder rechts 
34,5 x 87 cm  
U8427AA

STRADA II  
Wandcloset AquaBlade® 
54 x 36 cm 
T299701

STRADA II  
Zitting en deksel softclosing 
T360101
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Modern en nuchter, de Edge-collectie combineert 
geometrie en vloeiende overgangen met zeldzame 
finesse. Onze designers hebben gezocht naar een 
balans tussen moderniteit en robuustheid van het 
ontwerp. 

Het ontwerp is minimalistisch: rechte hoeken, 
precieze sneden en strakke lijnen. Edge keert terug 
naar de basis, de huidige trend in ontwerp en 
architectuur. De levensduur wordt uitgedrukt in de 
kwaliteit van het chroom dat wordt gebruikt in het 
ontwerp van het assortiment. De stevige 
handgrepen van de Edge-kranen roepen ook een 
bepaald prestige op.

In het belang van het milieu, water- en 
energiebesparing, zijn onze kranen uitgerust met  
een straalregelaar met geïntegreerde 
volumestroombegrenzer. 

Ons kraanassortiment is breed en te combineren in 
verscheidene toepassingen: wastafel, douche,  bad 
en bidet. Onze elegante modellen met slank 
kraanlichaam zijn uitgerust met een mengpatroon 
met een doorsnede van slechts 25 mm. De 
modellen voor douche en bad/douche zijn 
uitgerust met ons Firmaflow©-mengpatroon, dat 
opvalt door zijn extreem lange levensduur die twee 
keer zo hoog is als de markt voorschrijft.

Met de Edge-collectie hebben architecten en 
gebruikers een bescheiden collectie tot hun 
beschikking die een moderne uitstraling aan hun 
badkamer geeft.

EDGE
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KRANEN
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•	EASY FIX onderbevestiging
•	Volumestroombegrenzer  

5 l/min
•	Ø25 mm mengpatroon
•	Flexibele aansluitslangen
•	Hoogte uitloop: 95 mm
•	Sprong: 120 mm

•	EASY FIX onderbevestiging
•	Volumestroombegrenzer  

5 l/min
•	Ø25 mm mengpatroon
•	Flexibele aansluitslangen
•	Hoogte uitloop: 120 mm
•	Sprong: 138 mm

•	Hoge draaibare uitloop
•	EASY FIX onderbevestiging
•	Volumestroombegrenzer  

5 l/min
•	Cartouche Ø 28 mm
•	Drukafhankelijke temperatuur 

instelling
•	Flexibele aansluitslangen
•	Hoogte uitloop:  228 mm
•	Sprong: 140 mm

•	EASY FIX onderbevestiging
•	Volumestroombegrenzer  

5 l/min
•	Ø25 mm mengpatroon
•	Flexibele aansluitslangen
•	Hoogte uitloop:  240 mm
•	Sprong: 165 mm

Wastafelmengkraan Wastafelmengkraan 
GRANDE

Wastafelmengkraan 
met hoge uitloop

Verhoogde 
wastafelmengkraan

Artikelnummer BE Prijs   

A7101AA € 196,20
met waste

A7103AA € 189,40
zonder waste

Artikelnummer BE Prijs      

A7106AA € 216,90
met waste

A7108AA € 210,70
zonder waste

Artikelnummer BE Prijs         

A7110AA € 369,00
met waste

A7111AA € 349,40
zonder waste

Artikelnummer BE Prijs         

A7112AA € 359,00
met waste

A7114AA € 341,00
zonder waste

EDGE
KRAANWERK

TECHNISCHE SPECIFICATIE
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•	Volumestroombegrenzer  
5 l/min

•	Ø28 mm mengpatroon
•	Sprong: 191 mm
•	Exclusief inbouwdeel 

(A5948NU)

•	EASY FIX onderbevestiging
•	Volumestroombegrenzer  

5 l/min
•	Ø25 mm mengpatroon
•	Flexibele aansluitslangen
•	Hoogte uitloop:  85 mm
•	Sprong: 115 mm

•	Drukafhankelijke temperatuur 
instelling

•	Ø38 mm  
Firmaflow©-mengpatroon

•	Geluidsarme S-koppelingen

•	Drukafhankelijke temperatuur 
instelling

•	Ø38 mm  
Firmaflow©-mengpatroon

•	Geluidsarme S-koppelingen
•	Automatische omstelling

Wandmengkraan 
(opbouwdeel)

Bidetmengkraan  
met waste

Douchemengkraan Bad/douche- 
mengkraan

Artikelnummer  BE Prijs         

A7116AA € 339,00

Artikelnummer BE Prijs      

A7118AA € 226,30

Artikelnummer BE Prijs      

A7120AA € 218,00

Artikelnummer BE Prijs      

A7121AA € 266,80
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Referentie    

STRADA II 
Waskom ovaal met kraangat met overloop 
60 x 40 cm 
T299801 

ADAPTO 
Console pijnboom decor 
105 x 50 cm 
U8408FF 

ADAPTO  
Console onderkast wit,  
1 lade met push-pull systeem 
25 x 45 cm 
U8419WG 

EDGE  
Wastafelmengkraan met hoge uitloop met waste 
A7110AA 

ADAPTO 
Handdoekhouder rechts 
34,5 x 87 cm 
U8427AA 

STRADA II  
Wandcloset AquaBlade® 
54 x 36 cm 
T299701 

STRADA II  
Zitting en deksel softclosing 
T360101 



18

Het Adapto-assortiment is ontworpen om 
maximale flexibiliteit in het design van de 
badkamer te garanderen. Ideaal voor badkamers in 
de woningbouw, horeca en openbare ruimtes. De 
transparantie en flexibiliteit geven het geheel een 
ruimtelijk aspect. Adapto biedt meerdere 
combinaties dankzij de consoles en meubels met 
push-pull systeem en zal discreet tot uiting komen 
en uw keuze van keramiek en kranen benadrukken. 

Eenvoudig te installeren en beschikbaar in 4 
kleurafwerkingen, Adapto kan rechtstreeks op de 
muur worden geïnstalleerd of met een metalen 
draagframe op poten gecombineerd worden om 
het geheel meer karakter te geven. 

Gepresenteerd met wastafels of waskommen, is 
Adapto ook goed combineerbaar met het brede 
scala aan keramiek van Ideal Standard. Alle 
modellen zijn gemaakt om aan de behoeften van 
de klant te voldoen en gaan samen met een 
selectie stijlvolle accessoires.

ADAPTO
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MEUBELS
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Zijframe met poten ( 1 stuk) Draagframe Console

Artikelnummer BE prijs

U8599FY € 204,00
465 x 720

Artikelnummers BE prijs

U8600FY € 135,00
600x465

U8601FY € 150,00
850x465

U8602FY € 180,00
1050x465

U8603FY € 220,00
1200x465 

Artikelnummers BE prijs

U8405… € 280,00 / 322,00 (WG)
600x505x120

U8406… € 280,00 / 322,00 (WG)
700x505x120 

U8407… € 320,00 / 368,00 (WG)
850x505x120 

U8408… € 350,00 / 405,00 (WG)
1050x505x120 

U8409… € 420,00 / 483,00 (WG)
1200x505x120

U8593… € 490,00 / 630,00 (WG)
1500x505x120

ADAPTO
BADKAMERMEUBELS

TECHNISCHE SPECIFICATIE

•	Van aluminium.
•	Inclusief bevestigingsset
•	T.c.m. draagframe U860...

•	Van aluminium.
•	Inclusief bevestigingsset
•	T.c.m. metalen zijframe met poten U8599FY

•	Gemelamineerd.
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Wastafelmeubel Console onderkast Houten afdekblad

Artikelnummers BE prijs

U8419… € 435,00 / 500,00 (WG)
200x503x245

U8421… € 480,00 / 552,00 (WG)
500x503x245

Artikelnummers BE prijs

U8410… € 95,00 / 110,00 (WG) 
250x505x12

U8412… € 125,00 / 145,00 (WG)
500x505x12

U8413… € 150,00 / 172,50 (WG)
600x505x12

U8414… € 150,00 / 172,50 (WG)
700x505x12

U8415… € 170,00 / 195,50 (WG)
800x505x12

U8416… € 185,00 / 212,80 (WG)
1050x505x12

U8417… € 220,00 / 253,00 (WG)
1200x505x12

Artikelnummers BE prijs

1 lade
U8594… € 755,00 / 865,00 (WG)
600x505x380

U8595… € 840,00 / 970,00 (WG)
700x505x380 

2 laden
U8597… € 1.125,00 / 1.295,00 (WG)
1050x505x502

U8598… € 1.215,00 / 1.395,00 (WG)
1200x505x502

Betonlook (FX) Walnoot decor (FW)Wit (WG) Pijnboom decor (FF)

•	Gemelamineerd.
•	Lade met push-pull systeem met softclose.
•	Gemonteerd geleverd. 
•	Inclusief bevestigingsset

•	Gemelamineerd.
•	Lade met push-pull systeem.
•	Gemonteerd geleverd. 
•	Inclusief bevestigingsset

•	Gemelamineerd.

KLEUREN
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Gebogen  
handdoekhouder

Handdoekhouder 
voor beneden

Gehoekte  
handdoekhouder

Handdoekhouder 
voor rechts

Artikelnummer BE prijs

U8425AA € 135,00
360x35x20

Artikelnummer BE prijs

U8615AA € 150,00
475x80x25

Artikelnummer BE prijs

U8426AA € 135,00
355x35x155

Artikelnummer BE prijs

U8427AA € 135,00
345x25x87

Artikelnummer BE prijs

U842867 € 110,00
450x60x120, 1 stuk

Artikelnummer 

D5859AA

Consoledrager voor wandmontage (1 stuk)

Design sifon

ADAPTO
ACCESSOIRES

TECHNISCHE SPECIFICATIE

•	Van glanzend aluminium.
•	Inclusief bevestigingsset.

•	Van glanzend aluminium.
•	Inclusief bevestigingsset.

•	Van glanzend aluminium.
•	Inclusief bevestigingsset.

•	Van glanzend aluminium.
•	Inclusief bevestigingsset.

Voor meer design
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Adapto-elementen kunnen eindeloos worden gecombineerd en gematched 
om de sfeer en functies te creëren die ideaal zijn voor uw behoeften.
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ADAPTO
GRENZELOZE EXPRESSIE

Een meubelconsole of 
meubelstuk met lades, 
Adapto is ideaal voor 
woningbouw projecten.

WONINGBOUW
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Adapto zal voldoen aan 
uw hotelprojecten met 
zijn variaties van 
afwerkingen en de 
onbeperkte combinatie 
mogelijkheden.

Adapto biedt 
mogelijkheden voor 
mensen met beperkte 
mobiliteit.

HOSPITALITY
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IN PERFECTE  
HARMONIE
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DE LUXE VAN KEUZE
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.
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INTRODUCTIE 
EVO JET & EVO  

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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KENMERKEN
•	 Sterke	metalen	wandbeugels	voor	

zeer	stabiele	wandbevestiging.	
Deze	wandbeugels	zijn	verstelbaar	
voor	aanpassing	van	de	hoek.

•	 Speciaal	versterkte	glijstang	
verkrijgbaar	in	twee	maten:	600	en	
900	mm

•	 Twee	modellen,	twee	
handdouches	en	drie	
straalsoorten.	

•	 Ergonomische	Navigo-drukknop	
om	eenvoudig	van	straalsoort	te	
wisselen

•	 Krachtig	ratelmechanisme

•	 Duurzame	handdouche	en		
eenvoudige	handbediening

•	 Gladde,	makkelijk	schoon	te	
maken	flexibele	Idealflex	
doucheslang

•	 Geïntegreerde	
volumestroombegrenzer	van		
8	l/min	vermindert	het	
waterverbruik	en	verbetert	de	
efficiëntie
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Wit/mat afwerking 
met chroom 

afwerking

110mm rond 
of 

115mm diamond

EVO

Rond en 
diamond  
van vorm

Luchtige regen  
straalsoort

3 straal 
soorten 
opties

Navigo 
drukknop

125mm rond  
of 

134mm diamond

Navigo 
drukknop

Wit/glanzend en  
chroom afwerking

Rond en  
diamond  
van vorm

Sprakelende 
simulatie  

straalsoort

3 straal soorten 
opties

VEELZIJDIGE CONFIGURATIES

EVO JET
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MASSAGE

REGEN

IDEALRAIN

IDEALRAIN EVO

IDEALRAIN EVO JET
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STRAALSOORT

EEN DOUCHE-
ERVARING VOOR  
ELKE STEMMING
Gebruikers kunnen genieten van een scala aan toegeeflijke ervaringen 
door te kiezen tussen verschillende straalsoorten. Welkom bij  
high performance douchen dat meer oplevert.

SPRANKELIJKE SIMULATIE
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€435,58

EnergieWater

€164,41

= BESPAART TOT  

 €599,99*

€1000

€750

€500

€250

MINDER WATER, LAGERE KOSTEN
Idealrain heeft nauwkeurig ontworpen optimale doucheprestaties.  
De vooraf ingestelde volumestroombegrenzer van water is eenvoudig aan te 
brengen en te verwijderen en vermindert bij hogedruksystemen een verbruik 
van 18,5 l/min tot slechts 8 l/min zonder verlies van douche-ervaring en 
water.

LAAT DE BESPARING STROMEN
Idealrain’s 8 l/min ingebouwde volumestroombegrenzer bespaart 
genoeg water en energie om jaarlijk tot aan €599.99* te besparen.

18,5 l

8 l

Zonder 
volumestroombegrenzer

1 Met  
volumestroombegrenzer

2

= 57% MINDER 

 WATER

WATER SAVING

De ingebouwde  
volumestroom 
begrenzer
vermindert 
verbruik tot  
8 l/min

GEBOUWD VOOR 
EFFICIËNTIE

* Besparing Idealrain handdouche met 8 l/min volumestroombegrenzer bij 3 bar  
vergeleken met een traditionele handdouche met 18,5 l/min.  
Calculatie: 4 personen met een 3-minuten douche per dag. Alle kosten in €.

Water- en energiebesparing is 
tegenwoordig belangrijk in 
veel projecten. Idealrain helpt 
efficiëntiedoelstellingen te 
halen, zonder verlies van 
douche-ervaring door 
gebruikers. Bovendien levert 
Idealrain financiële besparingen 
op, die een uitstekende 
besparing opleveren gedurende 
de levensduur van dit product.
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Glijstangcombinatie
115 mm – diamond

Model  Artnr / BE prijs

Handdouche diamond, B2234AA 
600mm glijstang € 119,00 
 
Handdouche diamond, B2238AA  
900mm glijstang € 129,00 

•	 Inclusief Idealrain Evo handdouche  
diamond (B2232AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,75m 
•	 Easymount metalen glijstang 600mm 

(B9848AA) or 900mm (B9849AA)

IDEALRAIN EVO
TECHNISCHE SPECIFICATIE

Badset 
Ø110 mm – rond

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche rond, B2404AA
3 functies € 85,00

•	 Inclusief Idealrain Evo handdouche rond 
(B2231AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,25m
•	 Metalen draaibare handdouchehouder 

(B9847AA)

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche diamond, B2232AA 
3 functies € 49,00 

•	 3 straalsoorten
•	 Navigo drukknop
•	 Cool Body
•	 Brede straal 115mm
•	 Schoonwrijf nozzles
•	 8 l/min volumestroombegrenzer

Handdouche
115 mm – diamond

Handdouche
Ø110 mm – rond

Model  Artnr / BE prijs

Handdouche rond B2231AA
3 functies € 49,00 

•	  3 straalsoorten
•	 Navigo drukknop
•	 Cool Body
•	 Brede straal 110mm
•	 Schoonwrijf nozzles
•	 8 l/min volumestroombegrenzer

Glijstangcombinatie
Ø110 mm – rond

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche rond, B2233AA 
600mm glijstang € 119,00

Handdouche rond, B2237AA
900mm glijstang € 129,00 

•	 Inclusief Idealrain Evo handdouche rond 
(B2231AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,75m 
•	 Easymount metalen glijstang 600mm 

(B9848AA) of 900mm (B9849AA)

Badset 
115 mm – diamond

Model  Artnr / BE prijs

Handdouche diamond, B2405AA
3 functies € 85,00

•	 Inclusief Idealrain Evo handdouche  
diamond (B2232AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,25m
•	 Metalen draaibare handdouchehouder 

(B9847AA)
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IDEALRAIN EVO JET
TECHNISCHE SPECIFICATIE

Handdouche
Ø125 mm – rond

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche rond, B1759AA
3 functies  € 89,00 

•	 3 straalsoorten
•	 Sprankelijke simulatie mode
•	 Navigo drukknop
•	 Cool Body
•	 Brede straal 125mm
•	 Schoonwrijf nozzles 
•	 8 l/min volumestroombegrenzer

Model     Artnr / BE prijs

Diamond handdouche, B1760AA
3 functies € 89,00 

•	 3 straalsoorten
•	 Sprankelijke simulatie mode
•	 Navigo drukknop
•	 Cool Body
•	 Brede straal 134mm
•	 Schoonwrijf nozzles
•	 8 l/min volumestroombegrenzer

Handdouche
134 mm – diamond

Badset 
Ø125 mm – rond

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche rond, B2459AA
3 functies € 139,00 

•	 Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche 
rond (B1759AA)

•	 Idealflex 1.25m hose
•	 Metalen draaibare handdouchehouder 

(B9847AA)

Glijstangcombinatie
134 mm – diamond

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche diamond, B1762AA 
600mm glijstang € 189,00 

Handdouche diamond, B1764AA 
900mm glijstang € 199,00 

•	 Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche 
diamond (B1760AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,75m 
•	 Easymount metalen glijstang 600mm 

(B9848AA) or 900mm (B9849AA)

Glijstangcombinatie
Ø125 mm – rond

Model Artnr / BE prijs

Handdouche rond, B1761AA
600mm glijstang € 189,00

Handdouche rond, B1763AA
900mm glijstang € 199,00

•	 Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche 
rond (B1759AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,75m 
•	 Easymount metalen glijstang 600mm 

(B9848AA) or 900mm (B9849AA)

Badset 
134 mm – diamond

Model     Artnr / BE prijs

Handdouche diamond, B2460AA 
3 functies € 139,00

•	 Inclusief Idealrain Evo Jet handdouche 
diamond (B1760AA)

•	 Doucheslang Idealflex 1,25m 
•	 Metalen draaibare handdouchehouder 

(B9847AA)
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