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Wastafelkranen

Toiletkraan F3048AA
Venlo Nimbus II Messing

koud water

draaibare uitloop

straalregelaar

koppeling 12 mm

eco

Wastafelmengkraan F3051AA
Venlo Nimbus II Messing
draaibare uitloop, straalregelaar

met ketting

Top Fix

eco

ook verkrijgbaar als 5 l/min 
(F3050AA)

Toiletkraan F3046AA
Venlo Nimbus II Messing
koud water

straalregelaar

koppeling 12 mm

eco

ook verkrijgbaar als 5 l/min 
(F3047AA)

Toiletkraan F3045AA
Venlo Nimbus II Messing

hoog

koud water

straalregelaar ingebouwd

koppeling 12 mm

eco

TOP-FIX
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Wastafelkranen

Wastafelmengkraan ECO 

B8176AA
Venlo Nimbus eenhendel

met hoge uitloop

met ketting

Wastafelmengkraan ECO 

B8178AA
Venlo Nimbus eenhendel

met ketting

Toiletkraan B8679AA
Venlo Nimbus

Wastafelmengkraan F3204AA
Venlo Nimbus Look

5 l/min

met ketting

Wastafelmengkraan F3202AA
Venlo Nimbus Look

met hoge uitloop

met waste

Toiletkraan F3213AA
Venlo Nimbus Look

5 l/min 

G1/2”

koud

5 l/min

5 l/min

50% 50%

ECOECO

Onderdelenko"er F964979NU
Venlo Sparepart Plus

inclusief box met uitlopen

Wastafelmengkraan GRANDE 

F3215AA
Venlo Nimbus Look

met waste
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Douche- & badkranen

Douchemengkraan F3060AA
Venlo Nimbus II Messing

h.o.h. 150 mm

slangaansluiting 1/2”

eco

Douchemengkraan F3056AA
Venlo Nimbus II Messing

h.o.h. 120 mm

slangaansluiting 1/2”

eco

Douchemengkraan F3209AA
Venlo Nimbus Look

h.o.h. 150 mm

met S-koppelingen

Douchethermostaat A4503AA
Venlo Nimbus thermostaat

h.o.h. 150 mm

Cool Body

zonder S-koppelingen en 

rozetten

Douchethermostaat A4502AA
Venlo Nimbus thermostaat

h.o.h. 120 mm

Cool Body

zonder S-koppelingen en 

rozetten

Bad/douchethermostaat

A5551AA
Venlo Nimbus thermostaat
h.o.h. 150 mm

Cool Body

met omstelling

exclusief S-koppelingen en 

rozetten

Douchethermostaat A4638AA
Venlotherm

h.o.h. 150 mm

Cool Body 

zonder S-koppelingen en 

rozetten

Douchethermostaat A4640AA
Venlotherm

h.o.h. 120 mm

Cool Body 

zonder S-koppelingen en 

rozetten

Bad/douchethermostaat 

A4642AA
Venlotherm
h.o.h. 150 mm

Cool Body 

met geïntegreerde omstelling

zonder S-koppelingen en 

rozetten

Bad/douchemengkraan 

F3208AA
Venlo Nimbus Look

h.o.h. 150 mm

met omstelling

met S-koppelingen

S-koppeling met rozet

B960019AA
niet afsluitbaar, h.o.h. 150 mm

S-koppeling met rozet

F960957AA
niet afsluitbaar, h.o.h. 120 mm

S-koppeling met rozet

A961893AA

afsluitbaar
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Glijstangcombinaties

Glijstangcombinatie B9315AA
Venlo Aqua douchesysteem

glijstang 600 mm

handdouche (1 functie)

doucheslang “Metalflex” 150 cm

8 l/min

Glijstangcombinatie B1019AA
Idealrain

glijstang S1 600 mm

Ø80 mm handdouche (1 

functie)

doucheslang “Metalflex” 175 cm

Badset B9316AA
Venlo Aqua douchesysteem

1 functie handdouche

doucheslang “Idealflex” 125 cm

8 l/min

Cool Body : de thermostaten zijn voorzien van een speciaal ontwerp waarbij de buitenzijde van 

het thermostaathuis niet warmer wordt dan het mengwater. 

40° temperatuurstop : voorkomt dat de 40° C wordt overschreden waardoor het risico voor 

verbranding wordt beperkt.

50% volumebegrenzing : de eco-stop zorgt ervoor dat u tot 50 % minder water kunt verbruiken.

8 liter per minuut : handdouche is begrensd op maximaal 8 liter per minuut.8 l/min

Renovatiefunctie : de bevestigingspunten van de glijstang zijn verschuifbaar.

Doucheset / renovatieset

A5538AA
Venlo Aqua douchesysteem /
Venlo Nimbus thermostaat
douchethermostaat

glijstangcombinatie

B9318AA + A4503AA

re
novatie

 fu
nctie

Badset S3 B1360AA
Idealrain

Ø80 mm handdouche (3 

functies)

doucheslang “Metalflex” 150 cm

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min 8 l/min
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Wandclosets

Wandcloset V390601
Eurovit

diepspoel

520 mm

2 bevestigingsgaten

exclusief closetzitting

Wandcloset randloos E824601
Connect

diepspoel 

540 mm

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

exclusief closetzitting

Wandcloset E824501
Connect
diepspoel 

540 mm

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

exclusief closetzitting

ook verkrijgbaar met blinde 
bevestiging (E824801)

Wandcloset verkort E801801
Connect
diepspoel 

480 mm

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

exclusief closetzitting

ook verkrijgbaar met blinde 
bevestiging (E121701)

Wandcloset verhoogd E607501
Connect Freedom

540 mm

verhoogd +6 cm

exclusief closetzitting

Inbouwspoelreservoir 

W3710AA

inclusief drukplaat verchroomd

isolatiemat separaat bestellen 
(T604900)
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Overige closets

Zitting en deksel K705301
Eurovit

Zitting en deksel P518001
Eurovit

softclosing

Staand closet V320101
Eurovit
vlakspoel

465 mm

horizontale afvoer H/PK

met aansluiting reservoir 3/6 L

4 bevestigingsgaten

exclusief closetzitting

Staand closet V313101
Eurovit
vlakspoel

450 mm

verticale afvoer C/AO

met aansluiting reservoir 3/6 L

4 bevestigingsgaten

exclusief closetzitting

Staand closet V311601
Eurovit
verhoogd +60 mm

vlakspoel, 465 mm

horizontale afvoer H/PK

met aansluiting reservoir 3/6 L

4 bevestigingsgaten

exclusief closetzitting

Staand closet V311701
Eurovit
verhoogd +60 mm

vlakspoel, 450 mm

verticale afvoer C/AO

met aansluiting reservoir 3/6 L

4 bevestigingsgaten

exclusief closetzitting

Staand closet E804301
Connect

diepspoel

horizontale afvoer H/PK

met aansluiting reservoir 3/6 L

4 bevestigingsgaten

exclusief closetzitting

Staand closet combinatie 

PACK E878501
Eurovit

diepspoel

horizontale afvoer H/PK

inclusief reservoir en 

closetzitting

Staand closet combinatie 

PACK E878601
Eurovit

diepspoel

verticale afvoer C/AO

inclusief reservoir en 

closetzitting

Opbouwspoelreservoir 

P921001

kunststof

niet omkeerbaar

inclusief toevoerbuis

6/9 liter spoeling

zijaansluiting links

Accessoires set K7211NU
IOM

handdoekhaak

closetborstelgarnituur

closetrolhouder met deksel

reserve-closetrolhouder

Wandcloset V340301
Eurovit

vlakspoel

520 mm

exclusief closetzitting

Zitting en deksel E712801
Connect

Zitting en deksel E712701
Connect

softclosing
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Wastafels

Wastafel V144001
Eurovit

600 mm

met kraangat

met overloop

exclusief kraan

Wastafel V302701
Eurovit

600 mm

met kraangat

met overloop

exclusief kraan

Fontein V147601
Eurovit

350 mm

met kraangat rechts 

met ophanghaken 

exclusief bevestigingsset 

(F953052NU)

Wastafel E824701
Connect Cube

600 x 460 mm

met kraangat

met overloop

Wastafel E713501
Connect Arc

600 x 460 mm 

met kraangat

met overloop

Fontein E791301
Connect Arc

350 x 260 mm

met kraangat rechts

met overloop

exclusief kraan
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Keukenkranen

Keukenmengkraan ECO 

B8185AA
Venlo Nimbus eenhendel

Eco KoudeStart

Keukenmengkraan F3055AA
Venlo Nimbus II Messing

draaibare uitloop, straalregelaar

Top Fix

eco

Keukenmengkraan B8183AA
Venlo Nimbus eenhendel

met hoge ronde buisuitloop

Keukenmengkraan ECO 

F3212AA
Venlo Nimbus Look

Eco KoudeStart

Keukenmengkraan F3210AA
Venlo Nimbus Look

met hoge uitloop

Keukenmengkraan B9482AA
Venlo Nimbus Medical

(Venlo branded)

met open greep 204 mm

TOP-FIX

50%

ECO

50%

50%

ECO

50%

Duobad K813401
Hotline

1800 x 800 mm

zonder potenset

Bad K274901
Hotline new

1700 x 750 mm

zonder potenset

Keukenmengkraan F2832AA
Venlo Nimbus eenhendel

met hoge hoekige buisuitloop

50%

Keukenmengkraan F3054AA
Venlo Nimbus II Messing
5 l/min

draaibare uitloop, straalregelaar

Top Fix

eco

TOP-FIX

Keukenmengkraan F3211AA
Venlo Nimbus Look

50%

Keukenmengkraan B8184AA
Venlo Nimbus eenhendel

50%

5 l/min
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Zorg

Wandcloset XL E607601
Connect Freedom

verhoogd +3,5 cm

breedte +9 cm

exclusief closetzitting (alleen 

toepasbaar met closetzitting 

XL)

Mindervaliden wastafel 

E548201
Connect Freedom

600 mm

met kraangat

met overloop

exclusief kraan

Zitting en deksel XL E607801
Connect Freedom

alleen toepasbaar bij closet XL

Wandgreep S6454AC
Contour 21 wandgrepen

600 mm

(alu gecoat)

wit

Handdouchehouder S6477AC
Contour 21 wandgrepen

voor wandgreep

wit

met geïntegreerde grepen

(aanzicht onderzijde)

Wandgreep S6472AC
Contour 21 wandgrepen

45°

450 x 450 mm

(alu gecoat)

wit

AC Wit, RAL no. 9016

36 Blauw, RAL no. 5011

LJ Grijs, RAL no. 7005

RN Donkergrijs, RAL no. 7016
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Zorg

Wastafelmengkraan B9478AA
CeraPlus

met open greep 170 mm

Wastafelmengkraan B0543AA
Connect Blue

met beugelgreep

met waste

Wastafelmengkraan B8219AA
CeraPlus

veilige sluiting over koud

met waste

anti-diefstal laminaire 

straalregelaar

hendel 180 mm

Voormengthermostaat 

A5776AA
CeraPlus

geschikt voor thermische 

desinfectie

montage alleen i.c.m. 

verbindingsstuk (A5777AA)

Wastafelthermostaat A5547AA
Venlo Medical Therm

met draaibare uitloop

met haak

1-gats

ook verkrijgbaar zonder haak

Douchethermostaat A5642AA
CeraPlus

met speciale greep

h.o.h. 150 mm

Cool Body

met S-koppelingen en rozetten

ook verkrijgbaar met haak

Keukenthermostaat A5545AA
Venlo Medical Therm

met draaibare uitloop

1-gats

ook verkrijgbaar met haak

50%

50%

Armsteun S6360AC
Contour 21 wandgrepen
800 mm 

opklapbaar 

(alu gecoat)

wit

Closetrolhouder S6363AC

Wandcloset randloos E819401
Connect Freedom

700 mm

voor mindervaliden diepspoel

inclusief toevoerverlenging

exclusief closetzitting
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Wandcloset randloos

Wandcloset randloos E824601
Connect

diepspoel 

540 mm

geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L

exclusief closetzitting

Zitting en deksel E712801
Connect

Wandcloset randloos

S312801
Contour 21 Schools

diepspoel

hoogte 355 mm

voor kinderen van 7 tot 11 jaar

exclusief closetzitting

Zitting en deksel S4536GQ
Contour 21 Schools

rood

voor kindercloset voor kinderen 

van 7 tot 11 jaar



www.idealstandardnederland.nl

CeraPlus electronische kranen

Electronische 

wastafelmengkraan A6146AA
Ideal Pure, met menging, 

netaansluiting 230V, 

geïntegreerde electronica,

veiligheidsstop na 55 seconden,

thermische desinfectie mogelijk,

sprong 116 mm, 

hoogte uitloop 113 mm

Electronische wandwastafel-

mengkraan A6152AA
opbouwdeel

netaansluiting 230V

met thermostatische menging

vaste uitloop 230 mm

geïntegreerde electronica

veiligheidsstop na 55 seconden

Electronische wandwastafel-

mengkraan A6148AA
opbouwdeel, 

netaansluiting 230V, 

met thermostatische menging, 

vaste uitloop 150 mm,

geïntegreerde electronica,

veiligheidsstop na 55 seconden

Electronische wandwastafel-

mengkraan A6154AA
opbouwdeel, netaansluiting 230V, 

met thermostatische menging, 

vaste uitloop 230 mm,

geïntegreerde electronica, 

veiligheidsstop na 55 seconden, 

geschikt voor thermische 

desinfectie

Electronische 

douchemengkraan A6156AA

opbouwdeel

netaansluiting 230V

met thermostatische menging

geïntegreerde electronica

veiligheidsstop na 55 seconden

Electronische 

douchemengkraan A6158AA
opbouwdeel

netaansluiting 230V

met thermostatische menging

geïntegreerde electronica

veiligheidsstop na 55 seconden

geschikt voor thermische 

desinfectie

Electronische wandwastafel-

mengkraan A6150AA
opbouwdeel, netaansluiting 230V, 

met thermostatische menging,

vaste uitloop 150 mm,

geïntegreerde electronica,

veiligheidsstop na 55 seconden,

geschikt voor thermische 

desinfectie
15

0
2

16
A

Electronische 

wandmengkraan A4159AA

zonder menging

Electronische 

wandmengkraan A4160AA

afzonderlijke sensor

uitloop 150 mm

zonder menging
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Technische informatie

De Venlo thermostaat...

Nimbus thermostaat

De thermostaat is voorzien van een speciaal ontwerp waarbij de

buitenzijde van het thermostaathuis niet in contact komt met het binnenwerk

waar het water doorheen loopt. Deze Cool Body technologie zorgt voor een

maximale veiligheid en comfort.

1. Totale veiligheid

Het geïsoleerde ontwerp zorgt dat het thermostaathuis koel blijft en biedt 

een optimale bescherming tegen verbranding.

2. 100% prestaties

Anti-kalkpatroon met lange levensduur.

3. Perfecte betrouwbaarheid

De 1e blokkering voorkomt dat de 40°C temperatuur wordt overschreden

waardoor het risico voor verbranding wordt beperkt. Tevens wordt het 

warme water afgesloten als er geen koudwatertoevoer is.

4. Maximum waterbesparing

De eco-stop zorgt ervoor dat u tot 50% minder water kunt verbruiken.

5. Ideaal comfort

Constante temperatuurprestaties: het uitgaande mengwater heeft steeds

een constante temperatuur ondanks de temperatuurschommeling van het

aangevoerde water.

100% isolatie

Het ontwerp biedt u 100% isolatie van het thermostaathuis. Dus een

uiterst veilige oplossing. Bewezen door de resultaten van de thermografietest

(zie afbeelding). Nergens hete plaatsen op het kraanhuis van de Venlo

Nimbus thermostaat.

Gemakkelijk te reinigen

De neutrale vormgeving zorgt voor een vloeiende overgang tussen het huis 

en de handgreep en is daardoor eenvoudig te reinigen.

Functionaliteit

De temperatuur en het watervolume zijn eenduidig afleesbaar doordat de

indicatoren op het huis van de thermostaat zijn aangebracht.

Nimbus Cool Body

technologie

Thermostaat concurrent

Nimbus thermostaat

Duidelijke afleesbaarheid

A5538AA

Doucheset met 

renovatiefunctie 150 mm

A4502AA

Douchethermostaat

120 mm

A4503AA

Douchethermostaat

150 mm

A5551AA

Bad/douchethermostaat

150 mm

* De thermostaten worden geleverd exclusief S-koppelingen en rozetten
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Technische informatie

Features

Door het grote zwenkbereik van de hendel op 

de CLICK 50% Volumestop kunt u de 

temperatuur nauwkeurig en gemakkelijk 

instellen van 34° tot 42°C.

De CLICK 50% Volumestop beschikt over een 

ontgrendelbare waterbesparingsstand. Een 

weerstandspunt beperkt de volumestroom tot 

50%, wat neerkomt op 6 liter om de handen te 

wassen. Voorbij dat punt kan de volume-

stroom op het maximum worden ingesteld 

om bijvoorbeeld de wastafel te laten vollopen 

of meer water te krijgen voor de handdouche.

De CLICK 50% Volumestops zijn voorzien van 

een drukafhankelijke temperatuur instelling. 

Het draaibereik van de hendel van de 

eenhendelmengkraan kan beperkt worden 

waardoor het gemengde water minder warm 

wordt. Het is een mechanische begrenzing 

waarbij het gemengde water afhankelijk is van 

de wateraanvoerwaarden (o.a. watervolume, 

-druk en -temperatuur). Indien de toevoer van 

koud water vermindert zal de temperatuur 

van het gemengde water, bij de ingestelde 

begrenzing, toenemen tot het maximum van 

de warmwater toevoer. 

Afhankelijk van de individuele voorkeur kan 

men uit 7 verschillende standen kiezen.

Installatiegemak 

KEUKENMENGKRAAN

- Metalen hendel

- Draaibare gegoten uitloop

- Metalen voetstuk

Bevestigingskit :

- Verstevigingsplaat voor keukenblad, waarmee de kraan beter en stabieler  kan worden 

   gemonteerd

- Metalen bevestigingsbeugel

- Zeskantige lange bevestigingsmoer met inkepingen om het aandraaien te vergemakkelijken

- Flexibele gevlochten leidingen in RVS 350 mm, geleverd, gemonteerd en in de fabriek getest

CLICK 50% Volumestop met 2 keramische schijven met :

(CLICK = Comfort, Lange levensduur, Intelligentie, Controle, Know-how)

- Mechanisch instelbare drukafhankelijke temperatuur instelling

- Waterbesparingsstand 50% van het maximale volume

De bad/douche- en de douchemodellen 

worden geleverd met een terugslagklep om 

overheveling via de handdouche te 

voorkomen. Dat is een beveiliging tegen 

bacteriologische risico’s in het geval de 

wateraanvoer zou worden onderbroken of er 

een drukverlaging optreedt.

De muuraansluitingen of flexibele leidingen 

zijn uitgerust met een dempend systeem om 

het geluid van stromend water te 

verminderen.

Alle modellen voor wastafel en keukenkraan 

zijn zeer snel te monteren dankzij het Easy-Fix 

systeem. De flexibele slangen met geborgde 

wartels maken de aansluiting zeer eenvoudig, 

ongeacht de staat van de installatie, de plaats 

of het type aanvoer van warm en koud water. 

Deze flexibele slangen zitten in een 

gevlochten mantel in RVS en zijn bestand 

tegen variaties in temperatuur (van - 10 °C tot 

+ 90°C) en druk (van 0,5 tot 10 bar). De 

muurmodellen worden geleverd met 

excentrische aansluitingen en met rozetten 

die borg staan voor een perfecte afdichting en 

een esthetische montage, ongeacht de manier 

waarop de leidingen werden ingewerkt in de 

muur.

34°

42°

min maxwarm water
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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.

AquaBlade®

Het beste dat een toilet kan worden


