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IDEAL STANDARD
INTERNATIONAL

IDEAL STANDARD
INTERNATIONAL
IS UW PARTNER
Ideal Standard is uw partner voor complexe sanitaire oplossingen in moderne
ziekenhuizen of zorginstellingen.
Decennia lang heeft Ideal Standard in binnen- en buitenland als merkfabrikant
lange-termijn strategieën op het gebied van sanitaire kranen, keramiek,
acryl baden en douchebakken, meubels en accessoires op innovatieve wijze
ontwikkeld en tot een succes gemaakt. Daarbij ligt de focus altijd op markant
en tijdloos design, bijzondere functionaliteit, veiligheid voor de gebruiker,
drinkwaterhygiëne, duurzaamheid en zorgvuldig omgaan met natuurlijke
grondstoffen. De voortdurende optimalisatie van de fabricageprocessen en de
bijzondere zorg bij de selectie van de gebruikte materialen behoren eveneens tot
de eisen die wij dagelijks aan onszelf stellen.
Ons assortiment voldoet in elk opzicht aan de inrichtingsvoorschriften voor een
ziekenhuis. Maar niet alleen dat; efficiency in de praktijk, een overtuigende
prijs-kwaliteitsverhouding, bewezen kwaliteit bij voortdurende belasting alsmede
goede verkrijgbaarheid van reserve-onderdelen gedurende vele jaren maken de
beslissing van iedere investeerder voor de producten van Ideal Standard tot een
goede keuze.

„Met de keuze van het
juiste sanitair wordt
gegarandeerd dat onze
badkamers voor alle
patiënten toegankelijk zijn.“
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ONZE NATIONALE EN INTERNATIONALE
REFERENTIES

Bernhoven Ziekenhuis, Uden

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Royal London Hospital

Viecuri, Venlo

Manchester Hospital, Engeland

www.idealstandardnederland.nl
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DE UNIEKE WASTAFELMENGKRAAN
MET INGEBOUWDE THERMOSTAAT

Thermische desinfectie

Wastafelthermostaat ook verkrijgbaar met haak

>61°
Wastafel- en keukenthermostaten
De Medical & Care serie biedt
tevens wastafelthermostaten en
keukenthermostaten met draaibare
uitlopen. Bij deze tweegreeps
thermostaten worden de temperatuur
en het volume met twee onafhankelijke
grepen bediend. Dit heeft als
groot voordeel dat de temperatuur
onafhankelijk van het volume kan
worden ingesteld. De modellen met
extra haak op de volumegreep zijn
geschikt voor gebruikers met minder
hand- of vingercoördinatie.
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Cool Body

Legionella
spoelfunctie

Coolbody technologie.
De douche-, bad- en
wandthermostaten zijn voorzien van
de Coolbody technologie waardoor de
buitenzijde van de kraan niet warmer
wordt dan de temperatuur van het
gemengde water. Hierdoor wordt de
kans op verbranding aanzienlijk
gereduceerd.

Thermische desinfectie
Alle zorg-thermostaten zijn voorzien
van een thermische desinfectie-functie.
De maximale temperatuur kan voor de
gebruiker op een vooraf bepaalde temperatuur worden ingesteld. Voor het
doorspoelen, in verband met legionella-preventie, worden de kranen met
een speciaal hulpstuk geleverd. Met dit
hulpstuk kunnen de medewerkers van
bijvoorbeeld de technische dienst de
kranen eenvoudig doorspoelen met
water van meer dan 61°C. Na het
doorspoelen wordt de blokkering van
de maximale gebruikers temperatuur
weer automatisch geactiveerd.
Eenvoudiger kan het haast niet.
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MINI-VOORMENGTHERMOSTAAT
MET GEÏNTEGREERDE
LEGIONELLA SPOELFUNCTIE

Start

1

2

Met de mini-voormengthermostaat
kan ook bij een standaard mengkraan
de warmwatertemperatuur worden
begrensd. Tevens is de minivoormengthermostaat standaard
voorzien van een legionella
spoelfunctie. Met een speciale tool
kan de thermische desinfectie snel en
eenvoudig worden uitgevoerd.
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De leegloopautomaat zorgt ervoor
dat na het douchen de hoeveelheid
stilstaand water in de doucheslang
wordt gereduceerd.

www.idealstandardnederland.nl
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OPTIMALE HYGIËNE
EN WATERBESPARING TOT 70%

Sensor

Elektronische kranen
Dankzij sensoren kunnen deze kranen
zonder aanraking worden bediend. De
staande modellen die op de wastafel
worden gemonteerd zijn beschikbaar
met of zonder mengfunctie. Tevens
kunnen deze versies worden geleverd
met batterij voeding of 230V net
aansluiting.

Naast de staande modellen zijn er ook
varianten die aan de wand boven de
wastafels bevestigd kunnen worden en
elektronische sensoren met douche
functie. Beide uitvoeringen kunnen
i.v.m. veiligheid voorzien worden van
een voormengthermostaat.

Anti-stagnerende spoeling
De sensorkranen zijn met een instelbare
automatische spoelfunctie uitgerust
die voor een periodieke spoeling zorgt
om stagnatie in waterleidingen te
voorkomen.

Afstandsbediening
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PRAKTISCHE
DOKTERSMENGKRAAN

Zelfsluitende kranen

Veilige sluiting over koud

Kranen met veilige sluiting over koud
openen met koudwater waarna het
water geleidelijk warmer wordt. Bij
het sluiten van de kraan is het laatste
water dat uit de kraan komt altijd
koud. Hierdoor wordt de stagnatie van
warmwater in de kraan gereduceerd
en is de body van de kraan minder
warm. Daarnaast wordt door het
openen met koudwater de kans op
verbranding beperkt. Het reguleren
van temperatuur is mogelijk door
een horizontale bediening van de
greephendel.
De lange, ergonomische hendels
maken een eenvoudige en hygiënische
bediening met de elleboog mogelijk.

Warm / koud aanduiding
De permanente rood/blauwe
temperatuur aanduiding van de
greephendel is duidelijk zichtbaar,
reinigingsvriendelijk en niet afwisbaar.
Ook na langdurig gebruik is de
temperatuur aanduiding op de
hendels van de kranen duidelijk
zichtbaar waardoor de kranen veilig
gebruikt kunnen worden.
Uitloop van wandmengkranen
De uitloop van de wandmengkranen
met draaibare uitloop kunnen optioneel begrensd worden met een gereduceerd draaibereik van ( +60º / - 60º) of
een vaste fixering recht naar voren.
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Zelfsluitende kranen
bieden een waterbesparing tot wel
60% in vergelijking met traditionele
mengkranen. De zelfsluitende kranen
zijn beschikbaar met of zonder
mengfunctie.
Anti-diefstal straalbrekers & laminaire
straalbrekers
De meeste Medical & Care kranen zijn
voorzien van anti-diefstal straalbrekers
waardoor wordt bespaard op onderhoud. Daarnaast zorgen de laminaire
straalbrekers voor een aerosol arme
waterstraal waardoor de verspreiding
van legionella wordt gereduceerd.
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IDEALPURE:
80% REDUCTIE VAN STILSTAAND WATER

Ceramix Blue

Connect Blue

Click-Technologie

Easy Fix

uitloop zijn voorzien van Idealpure
technologie en hebben door onder
andere het begrensde watervolume
van 5 liter zelfs de maximale WELL
classificatie met energie label A.
Watervolume en temperatuur worden
optimaal bediend waardoor geen
overtollig water verloren gaat.

temperatuur bereikt en dit levert weer
een kostenbesparing op.

Idealpure

Idealpure technologie
Zorgt voor een onovertroffen
veiligheids- en hygiënestandaard.
De waterwegen in de kraan zijn
compleet van de messingbody
ontkoppeld en derhalve 100%
nikkel- en loodvrij. Dit leidt tot een
betere kwaliteit van het drinkwater
en tot meer veiligheid en gezondheid
conform de huidige en bekende
toekomstige drinkwaterrichtlijnen
binnen de EU.
Energie label A
De Ceramix Blue & Connect Blue WELL
(Water Efficiency Label ) wastafel- en
keukenmengkranen met gegoten
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Reduceren van stilstaand water
Door de 80% reductie van de
hoeveelheid water in de kraan zorgt
de Idealpure technologie ervoor dat
de kans op bacterievorming in de
uitloop aanzienlijk wordt verkleind.
Tevens reduceert u het waterverbruik
doordat het water sneller de gewenste
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Click-technologie
Besparing van water en energie. De
Click-cartouche beschikt over een
ontgrendelbare waterbesparingsstand.
Een weerstandspunt beperkt de
volumestroom tot 50%, wat neerkomt
op 6 liter, bijvoorbeeld om de handen
te wassen. Voorbij dat punt kan de
volumestroom op het maximum
worden ingesteld om bijv. de wastafel
te laten vollopen of om meer water te
krijgen voor de handdouche.

VEILIGHEID EN HYGIËNE
IN DE DOUCHERUIMTE

Beschikbaar in 5 kleuren

Opklapbare armsteunen
Een robuuste opklapbare
ondersteuning die het verplaatsen van
de rolstoel naar het toilet eenvoudiger
maakt. De ovale buizen zorgen
voor optimale grip en vergroten de
veiligheid in het gebruik. Afhankelijk
van de stabiliteit van de wanden
kunnen de opklapbare armsteunen
belast worden met 200 kg.

Wandgrepen
Verkrijgbaar in wit, grijs, blauw,
antraciet, roestvrij staal look of chroom.
Voor visueel gehandicapte gebruikers
is het belangrijk dat de wandgrepen
een contrasterende kleur hebben ten
opzichte van o.a. de wanden waar de
wandbeugels op gemonteerd zijn. Elke
rail is gemaakt van 33 mm diameter
polyester gecoat aluminium.
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TUV gecertificeerde douchebakken

Elk bevestigingspunt is voorzien van
4 bevestigingsgaten en de
afdekrozetten zorgen voor optimale
hygiëne en veiligheid. Afhankelijk van
de stabiliteit van de wanden kunnen de
opklapbare armsteunen belast worden
met 200 kg.
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DOOR GEPATENTEERDE
RANDLOZE SPOELTECHNIEK
AANTOONBARE TIJD- EN
KOSTENBESPARING

Connect randloos

Contour 21 MIVA randloos

Kosten-baten-berekening
(voorbeeld schoonmaakkosten)
• Aantal toiletten
80 stuks
• Schoonmaakkosten per uur € 30,• Tijdsbesparing per dag
120 min.
• Kostenbesparing per dag
€ 60,Kostenbesparing per jaar
€ 21.900,(365 dagen)

Randloos

Optimale hygiëne
Hygiëne speelt een beslissende rol
als het om de gezondheid gaat.
Hiervoor zijn producten nodig die
het gemakkelijk maken om aan
de hygiënische en functionele
voorwaarden te voldoen.
Spoeltechniek
Het randloze toilet is voorzien
van een spoeltechniek waarbij de
gebruikelijke spoelrand is komen te
vervallen. Deze randloze spoeltechniek
maakt een eenvoudige reiniging van
de binnenzijde van het toilet en de
spoelopening mogelijk waarbij het
gehele toilet effectief en krachtig wordt
gespoeld.
10

Dit spoelsysteem zorgt daarmee
voor een onovertroffen hygiëne op
wc gebied. De innovatieve randloze
spoeltechniek heeft zijn praktisch
gebruik en brede toepasbaarheid al
vele jaren in diverse landen bewezen.
Kostenbesparing
Door de randloze spoeltechniek
zijn deze toiletten eenvoudig en
sneller schoon te maken waardoor
aantoonbaar op tijd en kosten bespaard
wordt. De investering in randloze
toiletten verdient zich reeds na enkele
maanden terug.
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Waterbesparende toiletten
Diverse wandclosets uit de Connect
en Contour 21 series zijn zo
geconstrueerd dat ze optimaal spoelen
bij een spoelhoeveelheid van 4,5 l resp.
3 l. Het waterverbruik wordt daarmee
duidelijk gereduceerd.
Zijdelingse buffers
zorgen ervoor dat de closetzitting, ook
bij het verplaatsen vanaf een rolstoel,
recht op het closet gepositioneerd
blijft.

IDEAAL COMFORT
EN SCHOONMAAK GEMAK

Markwik thermostaat, toepasbaar bij paneelbouw

Contour 21

Connect Freedom

Zonder overloop

Met geïnterneerde grepen

Horizontale afvoer, toepasbaar bij paneelbouw

Reinigingsvriendelijk

Kwaliteit van de keramiek
Als een van ‘s werelds meest
prominente sanitair fabrikanten
verwerken wij uitsluitend materialen
van de hoogste kwaliteit. Onze
keramiek producten zijn derhalve
extreem robuust, gemakkelijk
in onderhoud en duurzaam.
Het naleven van de gangbare
normen en voorschriften is daarbij
vanzelfsprekend.

Design
Hoeken en randen zijn bij toiletten
en wastafels tot een minimum
gereduceerd. De onderzijden van
zorgwastafels zijn grotendeels
geglazuurd. Dit alles om een
eenvoudige reiniging te garanderen.
Bovendien verhinderen wastafels
zonder overloop een potentiële
opeenhoping van ziekte kiemen.
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Ideal Plus
Kristalporselein van Ideal Standard met
een perfecte, krasvaste en duurzame
glazuurlaag voldoet aan de hoogste
eisen. De innovatieve optioneel
verkrijgbare vuilbescherming Ideal
Plus voor badkamersanitair is van een
bijzondere kwaliteit. Door deze nieuwe
moderne oppervlakteverzegeling
wordt het onderhoud van porselein
gemakkelijker dan ooit tevoren. De
vakman bevestigt onmiddellijk de
kwaliteit van dit porselein.
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PATIËNTENBADKAMER
1

2
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3

MIVA-BADKAMER
4

• Contour 21 armsteun & wandgrepen
(foto 1 en 4)

5

• Connect wandcloset met randloze
spoeltechniek (foto 2)
• Medical & Care douchethermostaat
met legionella spoelfunctie (foto 3)
• Contour 21 MIVA wandcloset met
randloze spoeltechniek (foto 4)
• Medical & Care wastafelmengkraan
veilige sluiting over koud (foto 4)
• Contour 21 MIVA wastafel zonder
overloop en kraangat (foto 5)
• Medical & Care wandmengkraan
met veilige sluiting over koud en
draaibare uitloop (foto 5)

www.idealstandardnederland.nl

13

CONNECT FREEDOM:
AANGENAAM LANGER THUIS WONEN
1

2

14

www.idealstandardnederland.nl

• Connect Freedom wandcloset
verhoogd +6 cm (foto 1)

3

• Connect Freedom MIVA wastafel
(foto 1, 2 en 4)
• Connect Blue wastafelmengkraan
(foto 1 en 2)
• Contemporary 21 opklapbare
armsteun (foto 2 en 3)
• Contemporary 21 wandgreep (foto 2
en 3)
• Connect Freedom wandcloset XL
(foto 4)
• Connect Blue wastafelmengkraan
met beugelgreep (foto 4)

4
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MEDICAL & CARE

TOILETKRAAN

TOILETKRAAN

WASTAFELMENGKRAAN
eenhendel

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Toiletkraan

B8217AA

Toiletkraan hoog

F3180AA

Wastafelmengkraan
met waste
normale straalregelaar

B8204AA

Wastafelmengkraan
B8202AA
met waste
anti-diefstal straalregelaar
Wastafelmengkraan
B8201AA
zonder waste
anti-diefstal straalregelaar
Wastafelmengkraan
B9974AA
ECO KoudeStart met waste
normale straalregelaar
Wastafelmengkraan
B9975AA
ECO KoudeStart met waste
anti-diefstal straalregelaar
Toiletkraan
• vaste uitloop
• straalregelaar
• sprong 76 mm
• hoogte uitloop 4 cm
• metalen greep
• onderbevestiging (met aansluiting
G1/2”)
• cartouche met keramische
schijven
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Toiletkraan
• met hendel
• koud
• vaste uitloop
• straalregelaar
• sprong 8 cm
• hoogte uitloop 10 cm
• koppeling 12 mm

Wastafelmengkraan
• metalen greep 86 mm
• sprong 108 mm
• hoogte uitloop 49 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• cartouche met keramische
schijven
• draaibereik 120°

MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
eenhendel

WASTAFELMENGKRAAN
eenhendel
verhoogd

WASTAFELMENGKRAAN
eenhendel
met open greep

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafelmengkraan
verhoogd
met waste

B8212AA

Wastafelmengkraan
verhoogd
met waste
lage druk

B8214AA

Wastafelmengkraan
open greep 14 cm

B9472AA

B8211AA

Wastafelmengkraan
open greep 17 cm

B9478AA

Wastafelmengkraan
verhoogd
zonder waste

Wastafelmengkraan
verhoogd
zonder waste
lage druk

B8213AA

Wastafelmengkraan
• metalen greep 116 mm
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• sprong 116 mm
• hoogte uitloop 73 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Wastafelmengkraan verhoogd
• metalen greep 116 mm
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• sprong 117 mm
• hoogte uitloop 7 cm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Wastafelmengkraan
• lange open greep
• vaste uitloop
• straalregelaar
• sprong 116 mm
• hoogte uitloop 73 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°
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MEDICAL & CARE

BAD/DOUCHEMENGKRAAN
eenhendel
Model

Artikelnr

Bad/douche-mengkraan B8208AA

Bad/douche-mengkraan
• metalen greep 86 mm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 175 mm
• met S-koppelingen
• automatische omschakeling van
douche naar bad
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°
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DOUCHEMENGKRAAN
eenhendel

BAD/DOUCHEMENGKRAAN
eenhendel, open greep

Model

Artikelnr

Model

Douchemengkraan

B8207AA

Bad/douche-mengkraan B9473AA

Douchemengkraan
• metalen greep 86 mm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 5 cm
• met S-koppelingen
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Artikelnr

Bad/douche-mengkraan
• metalen open greep 14 cm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 175 mm
• met S-koppelingen
• automatische omschakeling van
douche naar bad
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

MEDICAL & CARE

DOUCHEMENGKRAAN
eenhendel
met open greep

BAD/DOUCHEMENGKRAAN
(opbouwdeel)

Model

Artikelnr

Model

Douchemengkraan

B9474AA

Douchemengkraan
• metalen open greep 14 cm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 5 cm
• met S-koppelingen
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

DOUCHEMENGKRAAN
(opbouwdeel)
Artikelnr

Model

Artikelnr

Bad/douche-mengkraan B8654AA
(opbouwdeel)

Douchemengkraan
(opbouwdeel)

B8653AA

Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

A1000NU

A1000NU

Bad/douche-mengkraan
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• metalen afdekplaat 157 x 157 mm
• metalen greep
• automatische omschakeling van
douche naar bad
• CLICK 50% Volumestop

Douchemengkraan
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• metalen afdekplaat 157 x 157 mm
• metalen greep
• CLICK 50% Volumestop
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MEDICAL & CARE

WANDMENGKRAAN
met open greep

WANDMENGKRAAN

WANDMENGKRAAN

Model

Artikelnr

Model

Model

Wandmengkraan
draaibare uitloop
open greep 17 cm

B9481AA

Wandmengkraan
B9280AA
uitloop 10 cm
afsluitbare S-koppelingen

Wandmengkraan
B8312AA
uitloop 15 cm
niet-afsluitbare S-koppelingen

Niet-afsluitbare
B960019AA
S-koppeling 1/2”x3/4”
met rozet (set van 2 stuks)

Wandmengkraan
B8215AA
uitloop 15 cm
afsluitbare S-koppelingen

Wandmengkraan
B9225AA
uitloop 20 cm
niet- afsluitbare S-koppelingen

Afsluitbare
A961893AA
S-koppeling
met rozet (set van 2 stuks)

Wandmengkraan
B9226AA
uitloop 20 cm
afsluitbare S-koppelingen

Wandmengkraan
B8313AA
uitloop 25 cm
niet- afsluitbare S-koppelingen

Artikelnr

Artikelnr

Wandmengkraan
B8216AA
uitloop 25 cm
afsluitbare S-koppelingen

Wandmengkraan
• h.o.h. 15 cm
• metalen open greep 17 cm
• draaibare uitloop
• sprong 20 cm
• terugslagklep
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°
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Wandmengkraan
• metalen greep 116 mm
• draaibare uitloop
(vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Wandmengkraan
• metalen greep 116 mm
• draaibare uitloop
(vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

MEDICAL & CARE

WANDMENGKRAAN

WANDMENGKRAAN

WANDMENGKRAAN
met open greep

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandmengkraan

A5823AA

Wandmengkraan

A5818AA

Wandmengkraan
open greep 14 cm

A5819AA

Wandmengkraan
• h.o.h. 15 cm
• metalen hendel 116 mm
• draaibare uitloop
(vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• afsluitbare S-koppelingen
• schuifrozetten
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Wandmengkraan
• h.o.h. 15 cm
• metalen hendel
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• afsluitbare S-koppelingen
• schuifrozetten
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Wandmengkraan
• h.o.h. 15 cm
• metalen beugelgreep 14 cm
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• afsluitbare S-koppelingen
• schuifrozetten
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°
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MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
veilige sluiting over koud

WASTAFELMENGKRAAN
veilige sluiting over koud
uitloop 15 cm

WASTAFELMENGKRAAN
veilige sluiting over koud
uitloop 20 cm

Model

Model

Model

Artikelnr

Wastafelmengkraan
B8218AA
met waste, hendel 12 cm
Wastafelmengkraan
B8219AA
met waste, hendel 18 cm
Wastafelmengkraan
B8220AA
zonder waste, hendel 12 cm
Wastafelmengkraan
B8221AA
zonder waste, hendel 18 cm

Wastafelmengkraan
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• cartouche met sluiting warm over
koud
• sprong 108 mm
• hoogte uitloop 49 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• cartouche met keramische
schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur
instelling

22

Artikelnr

Artikelnr

Wandmengkraan
B8222AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 18 cm

Wandmengkraan
B8224AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 18 cm

Wandmengkraan
B8223AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan
B8225AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan
B8314AA
niet-afsluitbare S-koppelingen
hendel 18 cm

Wandmengkraan
B8316AA
niet-afsluitbare S-koppelingen
hendel 18 cm

Wandmengkraan
B8315AA
niet-afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan
B8317AA
niet-afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan
• draaibare uitloop 15 cm
(vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• cartouche met sluiting warm over
koud
• cartouche met keramische
schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur
instelling

Wandmengkraan
• draaibare uitloop 20 cm
(vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• cartouche met sluiting warm over
koud
• cartouche met keramische
schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur
instelling

MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
veilige sluiting over koud
uitloop 25 cm

WASTAFELMENGKRAAN
zelfsluitend

TOILETKRAAN
zelfsluitend

Model

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafelmengkraan
met menging

B8295AA

Toiletkraan
zonder menging

B8301AA

Wastafelmengkraan
zonder menging

B8296AA

Artikelnr

Wandmengkraan
B8226AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm
Wandmengkraan
B8318AA
niet-afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan
• draaibare uitloop 25 cm
(vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• cartouche met sluiting warm over
koud
• cartouche met keramische
schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur
instelling

Wastafelmengkraan
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder lediging
• sprong 107 mm
• hoogte uitloop 5 cm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• cartouche met keramische
schijven
• looptijdinstelling 15 - 35 sec.

Toiletkraan
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder lediging
• sprong 81 mm
• hoogte uitloop 34 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (met aansluiting
G1/2”)
• cartouche met keramische
schijven
• looptijdinstelling 15 - 35 sec.
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MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
electronisch

INBOUW
WANDMENGKRAAN
electronisch

INBOUW
WANDMENGKRAAN
electronisch

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafelmengkraan
met menging
(batterij 6 V)

A6145AA

Wandmengkraan
230 mm uitloop
(batterij 6 V)

A6153AA

Wandmengkraan
230 mm uitloop
(batterij 6 V)

A6151AA

Wastafelmengkraan
met menging
(netaansluiting 230 V)

A6146AA

Wastafelmengkraan
230 mm uitloop
(netaansluiting 230 V)

A6154AA

Wastafelmengkraan
230 mm uitloop
(netaansluiting 230 V)

A6152AA

Wastafelmengkraan
zonder menging
(batterij 6 V)

A6143AA

Wastafelmengkraan
150 mm uitloop
(batterij 6 V)

A6149AA

Wastafelmengkraan
150 mm uitloop
(batterij 6 V)

A6147AA

Wastafelmengkraan
zonder menging
(netaansluiting 230 V)

A6144AA

Wastafelmengkraan
150 mm uitloop
(netaansluiting 230 V)

A6150AA

Wastafelmengkraan
150 mm uitloop
(netaansluiting 230 V)

A6148AA

Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

A1000NU

Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

A1000NU

Electronische
wastafelmengkraan
• Ideal Pure 100% nikkel- en
loodvrije waterwegen
• anti-diefstal straalregelaar
• geintegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• zonder waste
• sprong 116 mm
• hoogte uitloop 113 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (aansl. G1/2”)

Electronische inbouw
wandmengkraan (opbouwdeel)
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• met thermostatische menging
• externe electronica (separaat te
bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
van speciale tool

>61°
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Electronische inbouw
wandmengkraan (opbouwdeel)
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• met thermostatische menging
• externe electronica (separaat te
bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
van greep
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MEDICAL & CARE

INBOUW
DOUCHEMENGKRAAN
electronisch

INBOUW
DOUCHEMENGKRAAN
electronisch

URINOIRKRAAN
electronisch

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Douchemengkraan
(batterij 6 V)

A6157AA

Douchemengkraan
(batterij 6 V)

A6155AA

Urinoirkraan

A3732XJ

A6158AA

Douchemengkraan
(netaansluiting 230 V)

A6156AA

Electronische
aansluitbox
(netaansluiting 230 V)

A3795NU

Douchemengkraan
(netaansluiting 230 V)
Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

A1000NU

Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

A1000NU

Electronische
aansluitbox (multibox
voor serieschakeling
voor urinoir-rijen
i.c.m A3795NU)

A3796NU

Electronische inbouw
douchemengkraan (opbouwdeel)
• met thermostatische menging
• geïntegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
van speciale tool

Electronische inbouw
douchemengkraan (opbouwdeel)
• met thermostatische menging
• geïntegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
van greep

Electronische urinoirkraan
• voor wandinbouw
• zowel in- als opbouwdeel
• externe electronica (separaat te
bestellen)
• vooringestelde spoelduur van 8
seconden
• zelfspoeling na 24 uur
• thermische desinfectie mogelijk
• diepte 119 mm
• chroom geborsteld

>61°
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MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
electronisch

WASTAFELMENGKRAAN
electronisch

WANDMENGKRAAN
electronisch
afzonderlijke sensor

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafelmengkraan
met menging
(batterij 6 V)

A4152AA

Wandmengkraan

A4159AA

Wandmengkraan
afzonderlijke sensor
uitloop 15 cm

A4160AA

Wastafelmengkraan
met menging
(netaansluiting 230 V)

A4154AA

Wandmengkraan
afzonderlijke sensor
uitloop 23 cm

A4161AA

Wastafelmengkraan
zonder menging
(batterij 6 V)

A4151AA

Wastafelmengkraan
zonder menging
(netaansluiting 230 V)

A4153AA

Electronische
wastafelmengkraan
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• geintegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• zonder waste
• sprong 116 mm
• hoogte uitloop 136 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (met aansluiting
G1/2”)

26

voor de electronische
aansluitboxen, separaat te
bestellen, zie het middelste blok
van de volgende pagina

voor de electronische
aansluitboxen, separaat te
bestellen, zie het middelste blok
van de volgende pagina

Electronische
wandmengkraan
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder menging
• externe electronica (separaat te
bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• sprong 15 cm
• diepte 169 mm
• hoogte 11 cm
• enkel voor installatie in
voorzetwand

Electronische
wandmengkraan
• vaste uitloop
• afzonderlijke sensor
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder menging
• externe electronica (separaat te
bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• sprong 15 cm
• diepte 166 mm
• enkel voor installatie in
voorzetwand

MEDICAL & CARE

DOUCHEMENGKRAAN
electronisch

ELECTRONISCHE
AANSLUITBOX

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model		Artikelnr

Douchemengkraan

A4167AA

Electronische
aansluitbox
(batterij 6 V)

A3807NU

Afstandsbediening

Electronische
aansluitbox
(netaansluiting 230 V)

A3808NU

Electronische
aansluitbox (multibox
voor serieschakeling
i.c.m A3808NU)
max. 5 stuks

A3809NU

voor de electronische
aansluitboxen, separaat te
bestellen, zie het middelste blok
van deze pagina

Electronische
douchemengkraan
• voor wandinbouw
• zonder menging
• externe electronica (separaat te
bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• automatische spoeling na 48 uur
(15 sec)
• diepte 27 mm
• enkel voor installatie in
voorzetwand

AFSTANDSBEDIENING

A961765NU

Box met thermostatische A3813NU
kraan voor voormenging

Electronische aansluitbox

Afstandsbediening
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MEDICAL & CARE

WASTAFELTHERMOSTAAT

WASTAFELTHERMOSTAAT
veilige sluiting over koud

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafelthermostaat

A5544AA

Keukenthermostaat
met draaibare uitloop

A5545AA

Wastafelthermostaat
met waste

A4092AA

Wastafelthermostaat
met haak

A5547AA
Keukenthermostaat
met draaibare uitloop
en haak

A5548AA

Wastafelthermostaat
zonder waste

A4091AA

Wastafelthermostaat
• met schachtbevestiging
• eengats
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• metalen greep
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°

28

KEUKENTHERMOSTAAT

Keukenthermostaat
• met schachtbevestiging
• eengats
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• metalen grepen
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°

Wastafelthermostaat
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• thermostatisch cartouche met
sluiting warm over koud
• sprong 10 cm
• hoogte uitloop 49 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (met aansluiting
G1/2”)
• temperatuurbegrenzing
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MEDICAL & CARE

DOUCHETHERMOSTAAT

DOUCHETHERMOSTAAT

BAD/DOUCHETHERMOSTAAT

Model

Model

Model

Artikelnr

Artikelnr

Douchethermostaat
A5642AA
met S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat
A4088AA
met afsluitbare S-koppelingen

Douchethermostaat
A5643AA
met haak
met S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat
met S-koppelingen

Artikelnr

Bad/doucheA4089AA
thermostaat
met afsluitbare S-koppelingen

A4093AA
Bad/doucheA4094AA
thermostaat
met S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat
A5546AA
zonder S-koppelingen en rozetten
Douchethermostaat
A5549AA
met haak
zonder S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• metalen greep
• Cool Body
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°

Douchethermostaat
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• metalen vleugelgrepen
• Cool Body
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°

Bad/douche-thermostaat
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 15 cm
• geschikt voor thermische
desinfectie
• anti-diefstal straalregelaar
• metalen vleugelgrepen
• Cool Body
• automatische omschakeling van
douche naar bad
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°
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MEDICAL & CARE

WANDTHERMOSTAAT

WANDTHERMOSTAAT
veilige sluiting over koud

VOORMENGTHERMOSTAAT

Model

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandthermostaat

A4162AA

Voormengthermostaat

A5776AA

Artikelnr

Wandthermostaat
A5644AA
speciale greep
met S-koppelingen en rozetten

Wandthermostaat
• metalen speciale greep
• h.o.h. 15 cm
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• Cool Body
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°

30

Verbindingsstuk
A5777AA
voor voormengthermostaat

Wandthermostaat
• h.o.h. 15 cm
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• thermostatisch cartouche met
sluiting warm over koud
• sprong 209 mm
• uitloop 151 mm
• metalen greep 12 cm
• met afsluitbare S-koppelingen en
rozetten
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur
instelling

Voormengthermostaat
• te bevestigen op hoekstopkraan
• geschikt voor thermische
desinfectie
• temperatuurinstelling met extra
temperatuurbegrenzing
• montage alleen i.c.m
verbindingsstuk (A5777AA)

>61°

MEDICAL & CARE

INBOUWTHERMOSTAAT

DOUCHETHERMOSTAAT
veilige sluiting over koud

Model

Artikelnr

Model

Inbouwthermostaat
met stopkraan
(opbouwdeel)

A5504AA

Douchethermostaat
A4090AA
(zowel in- als opbouwdeel)

Inbouwthermostaat
met stopkraan en
omstelling
(opbouwdeel)

A5505AA

Inbouwdeel EASY-Box,
separaat te bestellen

A1000NU

Inbouwthermostaat
• voor wandinbouw met EASY-Box
• afsluitbare zijventielen
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• metalen afdekplaat 157 x 157 mm
• DICHT-FIX afdichting
• drukafhankelijke temperatuur
instelling
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

Artikelnr

Douchethermostaat
(zowel in- als opbouwdeel)
• thermostatisch cartouche met
sluiting warm over koud
• hoogte 266 mm
• breedte 166 mm
• metalen greep 12 cm
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur
instelling

>61°
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MEDICAL & CARE

KEUKENMENGKRAAN
eenhendel
met open greep

KEUKENTHERMOSTAAT

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Keukenmengkraan
open greep 204 mm

B9482AA

Keukenthermostaat
met draaibare uitloop

A5545AA

Keukenthermostaat
met draaibare uitloop
en haak

A5548AA

Keukenmengkraan
• metalen open greep 204 mm
• draaibare uitloop
• straalregelaar
• sprong 217 mm
• hoogte uitloop 163 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Keukenthermostaat
• met schachtbevestiging
• eengats
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische
desinfectie
• metalen grepen
• cartouche met keramische
schijven
• temperatuurinstelling met
extra temperatuurbegrenzing

>61°
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MEDICAL & CARE

S-KOPPELING

GREEP
Model		Artikelnr

Model		Artikelnr
Niet-afsluitbare
B960019AA
S-koppeling 1/2” x 3/4”
met rozet (set van 2 stuks)
h.o.h. 15 cm
Niet-afsluitbare
F960957AA
S-koppeling 3/8” x 1/2”
met rozet (set van 2 stuks)
h.o.h. 12 cm

METALEN
SNELKOPPELING VOOR
DOUCHESLANG

Open greep 204 mm		 B9471AA
voor keukenmengkraan

Model		Artikelnr

Open greep 17 cm

Metalen snelkoppeling
voor doucheslang

B9470AA

S9390AA

Open greep 14 cm		B9269AA
Retta greep 14 cm

B960832AA

Afsluitbare
A916893AA
S-koppeling
met rozet (set van 2 stuks)

S-koppeling met rozet

LEEGLOOPAUTOMAAT

AANSLUITBOCHT
(opbouwdeel)

Model

Artikelnr

Model		Artikelnr

Leegloopautomaat
1/2” aansluiting

F2605AA

Aansluitbocht
(opbouwdeel)

B9448AA
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IDEALRAIN

GLIJSTANGCOMBINATIE
M1

BADSET M1

Model		Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Glijstangcombinatie M1
90 cm
1 functie handdouche

B9414AA

Badset M1
1-functie handdouche

B9451AA

Vaste hoofddouche
met 1 functie

A4844AA

Glijstangcombinatie M1
72 cm
met renovatiefunctie
1 functie handdouche

B9418AA

Glijstangcombinatie M1
60 cm
1 functie handdouche

B9412AA

Glijstangcombinatie M1
• 1 functie handdouche Ø10 cm
• anti-kalk functie
• draaibare handdouchehouder
• transparante zeepschaal
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar

34

VASTE HOOFDDOUCHE

Badset M1
• 1 functie handdouche Ø10 cm
• anti-kalk functie
• draaibare handdouchehouder
• doucheslang “Idealflex” 125 cm
• 8 l/min bij 3 bar

Vaste hoofddouche
• met 1 functie
• G 1/2”
• 8 liter/minuut
• inclusief losse volumestroom
begrenzer voor 6 liter/minuut

IDEALRAIN PRO

GLIJSTANGCOMBINATIE
L

GLIJSTANGCOMBINATIE
M

GLIJSTANGCOMBINATIE
S

Model

Artikelnr

Model

Model

Artikelnr

Glijstangcombinatie L3
90 cm
3 functies handdouche

B9840AA

Glijstangcombinatie M3 B9836AA
90 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie S3
90 cm
3 functies handdouche

B9832AA

Glijstangcombinatie L3
60 cm
3 functies handdouche

B9838AA

Glijstangcombinatie M3 B9834AA
60 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie S3
60 cm
3 functies handdouche

B9830AA

Glijstangcombinatie L1
90 cm
1 functie handdouche

B9839AA

Glijstangcombinatie M1
90 cm
1 functie handdouche

B9835AA

Glijstangcombinatie S1
90 cm
1 functie handdouche

B9831AA

Glijstangcombinatie L1
60 cm
1 functie handdouche

B9837AA

Glijstangcombinatie M1
60 cm
1 functie handdouche

B9833AA

Glijstangcombinatie S1
60 cm
1 functie handdouche

B9829AA

Glijstangcombinatie L
• met renovatiefunctie
• handdouche Ø12 cm
• anti-kalk functie
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar

Artikelnr

Glijstangcombinatie M
• met renovatiefunctie
• handdouche Ø10 cm
• anti-kalk functie
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar

Glijstangcombinatie S
• met renovatiefunctie
• handdouche Ø8 cm
• anti-kalk functie
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar
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CONNECT FREEDOM

MINDERVALIDENWASTAFEL

WANDCLOSET + 6 CM

WANDCLOSET XL

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Mindervalidenwastafel 80 cm
met overloop

E548401

Wandcloset
54 cm
verhoogd +6 cm

E607501

Wandcloset XL

E607601

Zitting en deksel XL
softclosing

E824001

Mindervalidenwastafel 60 cm
met overloop

E548201

Zitting en deksel
softclosing

E712701
Zitting en deksel XL

E607801

Zitting en deksel

E712801

Mindervalidenwastafel 60 cm
zonder overloop

E548501
Zitting zonder deksel

K706001

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401

Zitting en deksel dun

E772301

Mindervalidenwastafel
• 1 kraangat midden
doorgestoken

Wandcloset verhoogd
• 54 cm
• verhoogde uitvoering +6 cm
• exclusief closetzitting
+ 6 cm

36

Zitting zonder deksel XL E824201

Wandcloset XL
• 59 cm
• hoger dan normaal (+3,5 cm)
• breder dan normaal
• exclusief closetzitting (alleen
toepasbaar met XL zitting)

XL
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CONNECT FREEDOM

WANDCLOSET
RANDLOOS
MINDERVALIDEN 70 CM

STAAND CLOSET + 6 CM

STAAND CLOSET XL

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandcloset randloos
mindervaliden 70 cm

E819401

Staand closet
verhoogd +6 cm

E607201

Staand closet XL

E607501

E822501

Zitting en deksel
softclosing

E712701

Zitting en deksel XL
softclosing

E824001

Zitting en deksel

Zitting en deksel XL

E607801

Zitting en deksel

E712801

Zitting zonder deksel

K706001

Zitting en deksel
E8244ST
doorlopende scharnierpen
rood (RAL 3003)

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401

Zitting zonder deksel

Zitting en deksel dun

E772301

Zitting en deksel
E824401
doorlopende scharnierpen
wit

E822601

Zitting zonder deksel XL E824201

Zitting zonder deksel
E821801
doorlopende scharnierpen

Wandcloset randloos
mindervaliden
• 70 cm
• diepspoel
• randloos
• exclusief closetzitting

Staand closet verhoogd
• 555 mm
• verhoogde uitvoering +6 cm
• exclusief closetzitting
+ 6 cm

Staand closet XL
• 59 cm
• hoger dan normaal (+3,5 cm)
• breder dan normaal
• exclusief closetzitting (alleen
toepasbaar met XL zitting)

XL
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CONNECT CUBE

WASTAFEL
met kraangat
met overloop

WASTAFEL
zonder kraangat
met of zonder overloop

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafel 70 cm

E773601

Wastafel 70 cm
zonder overloop

E810901

Wastafel 70 cm
met overloop

E810701

Wastafel 65 cm

E772901
Wastafel 70 cm
zonder overloop

E810801

E714101

Wastafel 65 cm
zonder overloop

E810601

Wastafel 60 cm
Wastafel 55 cm

E713901

Wastafel 60 cm
zonder overloop

E810301

Wastafel 65 cm
met overloop

E810401

Wastafel compact
55 cm

E714001
Wastafel 55 cm
zonder overloop

E811301

Wastafel 65 cm
zonder overloop

E810501

Wastafel 50 cm

E713801
E713701

Wastafel 60 cm
met overloop

E810101

Fontein 40 cm

Wastafel 60 cm
zonder overloop

E810201

Wastafel 55 cm
met overloop

E811101

Wastafel 55 cm
zonder overloop

E811201

Wastafel compact
55 cm
met overloop

E719401

Wastafel / fontein
• 1 kraangat midden
doorgestoken
• met overloop
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WASTAFEL
met kraangat
zonder overloop

Wastafel
• 1 kraangat midden
doorgestoken
• zonder overloop

Wastafel
• zonder kraangat

CONNECT ARC

WASTAFEL
met kraangat
met overloop

WASTAFEL
zonder kraangat
met of zonder overloop

WASTAFEL
met kraangat
zonder overloop

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafel 70 cm

E774001

Wastafel 70 cm
zonder overloop

E814501

Wastafel 70 cm
met overloop

E814301

Wastafel 65 cm

E773201
Wastafel 70 cm
zonder overloop

E814401

E713501

Wastafel 65 cm
zonder overloop

E811901

Wastafel 60 cm
Wastafel 55 cm

E713101

Wastafel 60 cm
zonder overloop

E811601

Wastafel 65 cm
met overloop

E811701

Wastafel compact
55 cm

E133201
Wastafel 55 cm
zonder overloop

E814801

Wastafel 65 cm
zonder overloop

E811801

Fontein 45 cm

E713001
Wastafel 60 cm
met overloop

E811401

Wastafel 60 cm
zonder overloop

E811501

Wastafel 55 cm
met overloop

E814801

Wastafel 55 cm
zonder overloop

E814701

Fontein 45 cm
met overloop

E719301

Wastafel / Fontein
• met kraangat
• met overloop

Wastafel
• 1 kraangat midden
doorgestoken
• zonder overloop

Wastafel
• zonder kraangat
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WANDCLOSET
RANDLOOS

ARC FONTEIN
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CONNECT

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Fontein 35 cm

E791301

Wandcloset
randloos

E817401

Wandcloset PACK
E772001
incl. dunne closetzitting softclose

Zitting en deksel
softclosing

E712701

Wandcloset PACK
E771901
incl. dunne closetzitting

Zitting en deksel

E712801

Wandcloset

E824801

Zitting zonder deksel

K706001

Zitting en deksel
softclosing

E712701

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401
Zitting en deksel

E712801

Zitting en deksel dun

E772301

Zitting zonder deksel

K706001

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401

Zitting en deksel dun

E772301

Fontein
• 1 kraangat rechts
doorgestoken
• met overloop

Wandcloset randloos
• 54 cm
• diepspoel
• randloos
• exclusief closetzitting
4,5l
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WANDCLOSET
blinde bevestiging
Artikelnr

Wandcloset met blinde
bevestiging
• 54 cm
• diepspoel
• geschikt voor spoeling vanaf
4,5 liter
4,5l

CONNECT

WANDCLOSET
diepspoel

WANDCLOSET
vlakspoel

WANDCLOSET
verkort

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandcloset
diepspoel

E823201

Wandcloset
vlakspoel

E801701

Wandcloset
48 cm verkort

E801801

Zitting en deksel
softclosing

E712701

Zitting en deksel
softclosing

E712701

Zitting en deksel
softclosing

E712701

Zitting en deksel

E712801

Zitting en deksel

E712801

Zitting en deksel

E712801

Zitting zonder deksel

K706001

Zitting zonder deksel

K706001

Zitting zonder deksel

K706001

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401

Zitting en deksel dun
softclosing

E772401

Zitting en deksel dun

E772301

Zitting en deksel dun

E772301

Zitting en deksel dun

E772301

Wandcloset
• 54 cm
• diepspoel
• geglazuurde spoelrand
• geschikt voor spoeling vanaf
4,5 liter
• exclusief closetzitting

Wandcloset
• 54 cm
• vlakspoel
• geglazuurde spoelrand
• geschikt voor spoeling vanaf
6 liter
• exclusief closetzitting
4,5l

Wandcloset verkort
• 48 cm
• diepspoel
• geglazuurde spoelrand
• geschikt voor spoeling vanaf
4,5 liter
• exclusief closetzitting
4,5l
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CONNECT

URINOIR
achteraansluiting

URINOIR
bovenaansluiting

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Urinoir
met achteraansluiting

E567101

Urinoir
met bovenaansluiting

E567201

Urinoirschot

S612001

Horizontale sifon

K822367

Verticale sifon

K751501

Urinoir
• achteraansluiting
• inclusief bevestigingsset
• verborgen toe- en afvoer
• spoelvolume ca. 0,3 - 0,7 l/sec
• minimanle spoelhoeveelheid
2 l/spoeling
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URINOIRSCHOT

Urinoir
• bovenaansluiting
• inclusief bevestigingsset
• verborgen toe- en afvoer
• spoelvolume ca. 0,3 - 0,7 l/sec
• minimanle spoelhoeveelheid
2 l/spoeling

Urinoirschot
• keramiek

CONTOUR 21

FONTEIN

MINDERVALIDENWASTAFEL 60CM

MINDERVALIDENWASTAFEL 55 CM

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Fontein 37 cm
S212201
met kraangat
zonder overloop
(Armitage Shanks branded)

Mindervalidenwastafel 60 cm
met kraangat
met overloop

S238901

Mindervalidenwastafel 55 cm
met kraangat
met overloop

S238201

Fontein 37 cm
zonder kraangat
zonder overloop

Mindervalidenwastafel 60 cm
met kraangat
zonder overloop

E512301

Mindervalidenwastafel 55 cm
zonder kraangat
zonder overloop

S238401

Mindervalidenwastafel 60 cm
zonder kraangat
zonder overloop

E512201

Mindervalidenwastafel 60 cm
zonder kraangat
met overloop

S240401

Model

Fontein
• 37 cm
• zonder overloop

Artikelnr

S214901

Mindervalidenwastafel
• 60 cm

Mindervalidenwastafel
• 55 cm
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CONTOUR 21

MINDERVALIDENWASTAFEL 65 CM

ZORG-WASTAFEL

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Mindervalidenwastafel 65 cm
met kraangat
met overloop

V216801

Zorg-wastafel 60cm
met kraangat
zonder overloop

S242401

Wandcloset
mindervaliden 70cm

V340401

Zitting en deksel

K705301

Zorg-wastafel 60cm
zonder kraangat
zonder overloop

S242501

Zorg-wastafel 50cm
met kraangat
zonder overloop

S241201

Zorg-wastafel 50cm
zonder kraangat
zonder overloop

S241301

Zorg-wastafel 40cm
met kraangat
zonder overloop

S240601

Zorg-wastafel 40cm
zonder kraangat
zonder overloop

S240701

Mindervalidenwastafel 65 cm
met kraangat
zonder overloop

S253301

Mindervalidenwastafel 65 cm
zonder kraangat
zonder overloop

S253401

Mindervalidenwastafel
• 65 cm
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Zorg-wastafel

WANDCLOSET
MINDERVALIDEN 70 CM
DIEPSPOEL

Zitting en deksel
K792701
doorlopende scharnierpen
Zitting zonder deksel
K792801
doorlopende scharnierpen

Wandcloset mindervaliden
• 70 cm
• diepspoel
• geglazuurde spoelrand
• exclusief closetzitting
• bevestiging van closetzitting en
deksel aan onderzijde
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CONTOUR 21

WANDCLOSET
MINDERVALIDEN 70 CM
VLAKSPOEL

WANDCLOSET
RANDLOOS
MINDERVALIDEN 70 CM

WANDCLOSET
RANDLOOS
MINDERVALIDEN 52 CM

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandcloset
mindervaliden 70cm

S311101

Wandcloset
randloos
mindervaliden 70 cm

S306901

Wandcloset
randloos
mindervaliden 52 cm

S307001

Zitting en deksel

K705301
Zitting en deksel
		

S407701
S406536
S4065RN

Zitting en deksel
		

S407701
S406536
S4065RN

Zitting zonder deksel
		

S407801
S406636
S4066RN

Zitting zonder deksel
		

S407801
S406636
S4066RN

Zitting en deksel
K792701
doorlopende scharnierpen
Zitting zonder deksel
K792801
doorlopende scharnierpen

Wandcloset mindervaliden
• 70 cm
• vlakspoel
• exclusief closetzitting
• bevestiging van closetzitting en
deksel aan onderzijde

Zitting en deksel
K712201
doorlopende scharnierpen

Zitting en deksel
K712201
doorlopende scharnierpen

Zitting zonder deksel
K712101
doorlopende scharnierpen

Zitting zonder deksel
K712101
doorlopende scharnierpen

Wandcloset randloos
mindervaliden
• 70 cm
• randloos
• exclusief closetzitting
• Top-Fix bevestiging van
closetzitting en deksel

Wandcloset randloos
mindervaliden
• 52 cm
• diepspoel
• randloos
• exclusief closetzitting
• Top-Fix bevestiging van
closetzitting en deksel

36
RAL5011

36
RAL5011

RN
RAL7016

RN
RAL7016

45

STAAND CLOSET
RANDLOOS
52 CM
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CONTOUR 21

STAAND CLOSET
RANDLOOS
52 CM

WANDCLOSET
MET VOORGEVORMDE
ZITTING

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model		Artikelnr

Staand closet
randloos 52 cm
hoogte 41 cm

S305601

Staand closet
randloos 52 cm
hoogte 45 cm

S305701

Wandcloset met
voorgevormde zitting

Zitting en deksel
		

S407701
S406536
S4065RN

Zitting en deksel
		

S407701
S406536
S4065RN

Zitting zonder deksel
		

S407801
S406636
S4066RN

Zitting zonder deksel
		

S407801
S406636
S4066RN

Zitting en deksel
K712201
doorlopende scharnierpen

Zitting en deksel
K712201
doorlopende scharnierpen

Zitting zonder deksel
K712101
doorlopende scharnierpen

Zitting zonder deksel
K712101
doorlopende scharnierpen

Staand closet randloos
• 52 cm
• hoogte 41 cm
• randloos
• exclusief closetzitting

Staand closet randloos
• 52 cm
• hoogte 45 cm
• randloos
• exclusief closetzitting

36
RAL5011

36
RAL5011

RN
RAL7016

W
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U
N
STAANDCLOSET
MET VOORGEVORMDE
ZITTING
Model		Artikelnr
Staand closet met
voorgevormde zitting

RN
RAL7016

P259201

P259101

CONTOUR 21

ZIEKENHUIS
UITGIETBAK OP VOET

UITGIETBAK 445 MM

WANDGREEP

Model		Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Ziekenhuis
uitgietbak op voet
46 cm

Uitgietbak
445 mm

R380601

Wandgreep 30 cm

Rooster

R6378AA

S6450AC
S6450LJ
S645036
S6450RN

Bevestigingsset

K730567

Inox rooster
Bevestigingsset

J377201

		
J349401
Wandgreep 45 cm

TT0257919
		

Wandgreep 50 cm
		

Wandgreep 60 cm
		

Wandgreep 70 cm
		
Ziekenhuis uitgietbak
• op voet
• 46 cm
• te monteren met inox rooster
• te bevestigen met hoekijzers

Uitgietbak
• 445 mm
• met stootrand
• te monteren met rooster

S6452AC
S6452LJ
S645236
S6452RN
S6453AC
S6453LJ
S645336
S6453RN
S6454AC
S6454LJ
S645436
S6454RN
S6455AC
S6455LJ
S645536
S6455RN

Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat

AC
LJ
36
RN
RAL9016 RAL7005 RAL5011 RAL7016
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CONTOUR 21

WANDGREEP

WANDGREEP

WANDGREEP GEBOGEN

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandgreep 75 cm
		

S6456AC
S645636
S6456RN

Wandgreep 120 cm

S6461AC
S6461LJ
S646136
S6461RN

Wandgreep
135° gebogen
45 x 45 cm

S6472AC
S6472LJ
S647236

Wandgreep 80 cm
		

S6457AC
S645736
S6457RN

Wandgreep 90 cm

S6458AC
S6458LJ
S645836
S6458RN

		

Wandgreep 175 cm
		

		

Wandgreep 100 cm
		

Wandgreep 110 cm
		

Handdouchehouder
voor wandgreep
		

S6459AC
S6459LJ
S645936
S6459RN

S6462AC
S6462LJ
S646236
S6462RN
S6477AC
S64778LJ
S647736
S6477RN

S6460AC
S646036
S6460RN
Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat
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Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat

Handdouchehouder voor
wandgreep

AC
LJ
36
RN
RAL9016 RAL7005 RAL5011 RAL7016

AC
LJ
36
RN
RAL9016 RAL7005 RAL5011 RAL7016

Wandgreep
• voor wandmontage
• 135° gebogen
• 45 x 45 cm
• aluminium gecoat

AC
LJ
36
RAL9016 RAL7005 RAL5011

CONTOUR 21

WANDGREEP

OPKLAPBARE
ARMSTEUN

RUGKUSSEN

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandgreep rechts
90°
90 x 40 cm

S6473AC
S6473LJ
S647336
S6473RN

Rugkussen voor
wandsteun

S688467

Opklapbare armsteun
80 cm
		

Bevestigingsbeugel
diepte 17 cm
		

S6481AC
S6481LJ
S648136
S6481RN

S6360AC
S6360LJ
S636036
S6360RN

Opklapbare armsteun
65 cm
		

Bevestigingsbeugel
diepte 22 cm
		

S6466AC
S6466LJ
S646636
S6466RN

S6361AC
S6361LJ
S636136
S6361RN

WC-rolhouder voor
opklapbare armsteun
		

S6363AC
S6363LJ
S636336
S6363RN

Wandgreep links
90°
90 x 40 cm

S6474AC
S6474LJ
S647436
S6474RN

Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat
• 90°
• 90 x 40 cm

Rugkussen
• voor wandmontage
• inclusief
bevestigingsmateriaal
• aluminium gecoat
• bevestigingsbeugels separaat
te bestellen

AC
LJ
36
RN
RAL9016 RAL7005 RAL5011 RAL7016

AC
LJ
36
RN
RAL9016 RAL7005 RAL5011 RAL7016

Opklapbare armsteun
• voor wandmontage
• aluminium gecoat
• maximale verticale (statische)
belasting van 200 kg
• afdekkappen van kunststof
WC-rolhouder
• kunststof
• voor opklapbare armsteun

AC
LJ
36
RN
RAL9016 RAL7005 RAL5011 RAL7016
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CONTEMPORARY 21

WANDGREEP

OPKLAPBARE
ARMSTEUN

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wandgreep 45 cm

S6486AA
S6486MY

Opklapbare armsteun
80 cm

S6362AA
S6362MY

Wandgreep 60 cm

S6484AA
S6484MY

Wandgreep
• voor wandmontage

AA
MY
chroom RVS-look
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Opklapbare armsteun
• voor wandmontage
• 80 cm

AA
MY
chroom RVS-look
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CONTOUR 21

KANTELBARE SPIEGEL

SPIEGEL
60 x 100 cm

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Kantelbare spiegel
50 x 70 cm

S5059BH

Spiegel
60 x 100 cm

F3999BH

Kantelbare spiegel
• 50 x 70 cm

Spiegel
• 60 x 100 cm
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N

WASTAFEL 60 CM

WASTAFEL 40 CM

Model

Artikelnr

Model

Artikelnr

Wastafel 60 cm

S266401

Wastafel 40 cm

S263901

Wastafel
• 60 cm
• met kraangat
• zonder overloop
• exclusief kraan
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CONTOUR 21 SCHOOLS

Wastafel
• 40 cm
• met kraangat
• zonder overloop
• exclusief kraan

Model

Artikelnr
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CONTOUR 21 SCHOOLS

STAAND CLOSET
RANDLOOS
7 TOT 11 JAAR

STAAND CLOSET
RANDLOOS
3 TOT 7 JAAR

Model

Model

Artikelnr

Artikelnr

Wandcloset randloos
S312801
voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Staand closet randloos S312601
voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Staand closet randloos S312301
voor kinderen van 3 tot 7 jaar

Zitting en deksel, wit
Zitting en deksel, blauw
Zitting en deksel, geel
Zitting en deksel, rood

S453601
S453636
S453679
S4536GQ

Zitting en deksel, wit
Zitting en deksel, blauw
Zitting en deksel, geel
Zitting en deksel, rood

S453601
S453636
S453679
S4536GQ

Zitting en deksel, wit
Zitting en deksel, blauw
Zitting en deksel, geel
Zitting en deksel, rood

S453301
S453336
S453379
S4533GQ

Zitting, wit
Zitting, blauw
Zitting, geel
Zitting, rood

S454501
S454536
S454579
S4545GQ

Zitting, wit
Zitting, blauw
Zitting, geel
Zitting, rood

S454501
S454536
S454579
S4545GQ

Zitting, wit
Zitting, blauw
Zitting, geel
Zitting, rood

S454201
S454236
S454279
S4542GQ

Wandcloset randloos
• voor kinderen van 7 tot 11 jaar
• randloos
• hoogte 355 mm
• diepspoel
• exclusief closetzitting

Staand closet randloos
• voor kinderen van 7 tot 11 jaar
• randloos
• diepspoel
• horizontale afvoer H/PK
• exclusief closetzitting

Staand closet randloos
• voor kinderen van 3 tot 7 jaar
• randloos
• diepspoel
• horizontale afvoer H/PK
• exclusief closetzitting
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E-mail: idealstandard.nl@idealstandard.com
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AquaBlade®
Het beste dat een toilet kan worden

Datum 05 - 2016
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.

