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B O D Y & M I N D
kreativita je hnací silou pro
vývoj. Z pozice vedoucí evropské značky usiluje Ideal Standard o vytvoření

Ve společnosti Ideal Standard věříme, že

životního prostoru, který bude plně respektovat Vaši osobnost. Prostoru
nadčasového a plně v souladu se 3 základními filozofiemi:

design,

funkčnost a inovace. Ideal Standard vyjadřuje novou dimenzi pro
zosobnění zdravého životního stylu. Atmosféra a materiály jsou využity
k vytvoření světa, kde jsou tělo a mysl (body & mind) vtaženy do jedinečného
pocitu každodenního potěšení. Objevte nová unikátní řešení, která uchvátí
Vaše touhy.

Představujeme Vám novou podobu značky Ideal Standard. Spolu s jemným
a elegantním tvarem, který vyjadřuje naše vytříbené moderní představy, Vám
přinášíme nevšední

vzhled a pocit z našeho spotřebitelského loga.

Dosavadní logo ještě nějakou dobu zůstane na nabízených výrobcích, dokud
nebude postupně nahrazeno logem novým. Rádi bychom Vás ujistili, že značka
a výrobky Ideal Standard budou od nynějška usnadňovat a zlepšovat

Váš

život více, než kdy předtím.
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Jsme rádi, že otvíráte tento katalog, jste správně u společnosti Ideal Standard. Nezáleží na tom, plánujete-li
koupelnu novou, nebo renovujete stávající, či ji chcete jen trochu upravit. Zde naleznete vše potřebné a na
jednom místě: sanitární keramiku, koupelnové a kuchyňské armatury, koupelnové doplňky, stejně jako
akrylátové vany různých tvarů a velikostí včetně vířivých masážních systémů, také vaničky, sprchové kouty
a kabiny.
Potřeby, nároky a přání klientů jsou u společnosti Ideal Standard vždy v popředí zájmů. Proto naše výrobky
přinášejí každému radost a uspokojení – jednotlivcům, rodinám i párům všech věkových kategorií. U nás najdete
vše dle Vašeho vkusu i finančních možností. A jsme si jisti, že si zcela určitě vyberete koupelnu podle svého
přání, ve které se budete cítit skvěle. Špičková jakost, nejmodernější technika a veliká rozmanitost tvarů a barev
to umožňují. Zajímavý design pro nás byl a bude podstatným měřítkem jakosti. Světově proslulí designéři
poskytují všechno své umění, aby Vaše koupelna byla jedinečná a exkluzivní. Ale nyní je řada na Vás. Ať Vám
koupelnový svět Ideal Standard poskytne skvělé nápady a inspiraci pro Vaši novou koupelnu.
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Sadler
Design: Marc Sadler

Minimalistický styl
a maximální pohodlí
Luxusní koupelnová kolekce od uznávaného
designéra Marca Sadlera spojuje jednoduchou
eleganci a výjimečné materiály do jedinečného
estetického vzhledu Vaší koupelny a napomáhá
k přeměně koupelny z užitného místa na výraz
Vašich osobních životních pocitů. Každá její
součást je promyšlena do nejmenšího detailu.
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Sadler

Umyvadla, která jsou díky svým kruhovitým tvarům zvláště atraktivní,
se vyrábějí ve třech alternativách: jako klasické umyvadlo zavěšené na
zeď, zápustný a polozápustný model. Klozet s automaticky sklápěcím
mechanismem pro sedátko a bidet jsou nabízeny jako závěsné modely
se skrytými upevňovacími prvky, které dodávají výrobkům elegantní
vzhled, snadno se udržují a čistí. Nedílnou součástí kolekce je i zajímavě
řešený koupelnový nábytek se širokou škálou závěsného minimalisticky
řešeného nábytku včetně skříněk a regálů, jenž přináší do koupelny
harmonický soulad. Dodává se v provedení dýha tmavá – odstín Wenge.

Kolekce doplňků zahrnuje vše od zrcadel až po osvětlení, stejně tak i několik
modelů držáků na ručníky v mnoha rozměrech a tvarech. Zrcadlo má nastavitelné
světlo a další začleněné doplňky, jako držák na mýdlo a kelímek na zubní kartáček
nebo kosmetické zvětšovací zrcátko.
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Sadler

Velmi zajímavou inovací je armatura se
skrytým přepadem a odtokem, která je
přímo integrovaná do umyvadla nebo
bidetu. Úplné začlenění armatury do
sanitární keramiky přináší neobvyklý
vzhled a její jednoduché ovládání
pohybem páky typu joystick. Obzvlášť
pozoruhodné je navržení „sprchovací
vany“ s novou generací vířivého systému
Rain Jet. Rozmanitostí jednotlivých prvků
s kreativním a inovačním designem je
vhodná pro vybavení moderního
prostředí koupelen v novém životním
stylu Wellness.
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Sadler
Umyvadlo 85 x 51 cm
včetně armatury v provedení chrom
T 0814 01
Držák na ručníky (N 1089 AA)

Umývátko rohové
37 x 37 cm
včetně armatury
v provedení chrom
T 0816 01
Postranní skříňka
24,5 x 22 x 46 cm
(T 0665 CT)

Umyvadlo polozápustné
46 x 46 cm
včetně armatury
v provedení chrom
T 0812 01
Skříňka pod umyvadlo
53 x 36 x 46 cm
(T 0661 CT)

Speciální skříňka včetně
zrcadla 120 x 162 cm
T 0658 CT – pravá
(T 0657 CT) – levá

Zrcadlová skříňka
40 x 14,4 x 180 cm
T 0666 CT – levá
(T 0667 CT) – pravá

Umyvadlo zápustné
43 x 43,5 cm
včetně armatury v provedení chrom
T 0807 01
Skříňka pod umyvadlo 90 x 52 x 18 cm
(T 0663 CT) – pravá
(T 0662 CT) – levá

Bidet závěsný
včetně armatury
v provedení chrom
T 5080 01

Vana 215 x 115 x 207 cm
včetně sytému Rain Jet,
termostatické armatury,
sprchy a zástěny
T 8905 01 – levá
(T 8906 01) – pravá

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
T 3083 01
Klozetové sedátko
s automatickým sklápěním
(T 6227 01)

Vana 215 x 115 x 64 cm
včetně sytému Rain Jet
a termostatické armatury
T 8903 01 – levá
(T 8904 01) – pravá

Vana 185 x 97,5 cm
k zabudování
T 8902 01

Poličky
80 x 18 x 6 cm
T 0672 CT

Závěsná skříňka
49 x 45 cm
T 0669 CT

60 x 18 x 6 cm
T 0671 CT

Držáky na ručníky
30 x 11,3 cm N 1079 AA
45 x 11,3 cm N 1080 AA
60 x 11,3 cm N 1081 AA

20 x 5 cm
30 x 5 cm
40 x 5 cm

N 1083 AA
N 1084 AA
N 1085 AA
N 1086 AA

Osvětlení
N 1157 NU

Vysoká skříňka
41 x 35 x 180 cm
T 0668 CT

Zrcadlo 90 x 120 cm
T 4114 YB

Set pro hygienu WC
71 x 16 x 39 cm
N 1088 AA

Kosmetické zrcátko
instalace k zrcadlu
N 1077 AA

Držák na ručníky
s poličkou na mýdlo
pro bidet
N 1087 AA

Dávkovač
na tekuté mýdlo
instalace k zrcadlu
N 1078 MY

Kelímek na zubní
kartáček
instalace k zrcadlu
N 1076 MY

Osvětlení na pohyblivém
ramenu
instalace k zrcadlu
N 1159 AA

Kolekce Sadler je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS
Koupelnový nábytek Sadler je dodáván v provedení dýha tmavá – odstín Wenge (CT)
Koupelnové doplňky Sadler jsou dodávány v provedení chrom (AA)
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Celia
Dokonalá harmonie
a komfortní vybavení
Kolekce Celia Vás okouzlí svou dokonalou
harmonií, jemnými klasickými tvary a zvláště
komfortním vybavením. Série nabízí široký
výběr keramických výrobků, koupelnového
nábytku, akrylátových van, armatur včetně
příslušenství a koupelnových doplňků. Skříňky
pod umyvadla je možné instalovat přímo do
zdi nebo umístit na 4 dřevěné nožičky.

14

15

16

17

Celia

Celia

Příkladem dokonalého komfortu je volně stojící vana z velmi odolného
materiálu Ideal Cast. Vanu Celia lze nainstalovat na atraktivní
dřevěnou podpěru a doplnit ji vhodnou termostatickou armaturou.
Vana je samozřejmě k dostání rovněž v klasické verzi k zabudování.
Sérii armatur doplňuje sprchový program charakteristického designu.
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Celia

Design a technika v dokonalé harmonii
Kompletní série designově zajímavých armatur, s neobvyklým typem ovládací páky, tvarově doplňuje koupelnovou
kolekci Celia, kterou tvoří široký výběr sanitární keramiky, koupelnového nábytku, van i koupelnových
doplňků. Cornelia Thies, designérka této kolekce, kladla důraz na užitnou hodnotu a pohledovou kvalitu
výrobků, funkci a estetiku, které jsou navzájem v dokonalé harmonii. Série Celia představuje kompletní
nabídku všech typů klasických i termostatických armatur včetně sprchového programu a doplňků s jednotným
a charakteristickým designem.
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Celia
Umyvadlo 85 x 60 cm
K 0685 01
Polosloup (K 0068 01)

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
K 5048 01

Bidet
jeden otvor pro armaturu
K 5049 01

Umyvadlo 65 x 54 cm
K 0683 01
Polosloup (K 0068 01)

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
K 3098 01
Klozetové sedátko (K 7046 01)

Klozet kombi
odtok vodorovný
K 3100 01
Nádrž přítok spodní (K 4033 01)
Klozetové sedátko (K 7046 01)

Umývátko 50 x 38 cm
K 0680 01
Polosloup (K 0069 01)

Urinál koupelnový
K 5535 01
Urinálový poklop (K 7045 01)

Oválná vana 185 x 100 cm – do prostoru
včetně nábytku a termostatické armatury
K 6192 01
Včetně nábytku, bez armatury (K 6727 01)

Kolekce Celia je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Umyvadlová skříňka
otevřená
82 x 40 x 62 cm
K 2181 FN
Keramická deska
84 x 41 cm (K 6038 01)
Umyvadlo
70 x 58 cm (K 0684 01)

Umyvadlová skříňka
otevřená
60 x 40 x 62 cm
K 2180 FN
Keramická deska
62 x 41 cm (K 6039 01)
Umyvadlo
60 x 50 cm (K 0682 01)

Vrchní deska keramická
84 x 41 cm
K 6038 01
62 x 41 cm (K 6039 01)

Centrální umyvadlová
skříňka
82 x 40 x 40,5 cm
K 2179 FN
Keramická deska
84 x 41 cm (K 6038 01)
Umyvadlo
70 x 58 cm (K 0684 01)

Vrchní deska keramická
37 x 31 cm
K 6040 01

Centrální umyvadlová
skříňka
60 x 40 x 40,5 cm
K 2178 FN
Keramická deska
62 x 41 cm (K 6039 01)
Umyvadlo
60 x 50 cm (K 0682 01)

Set nohou – 4 ks
bukové dřevo
K 2186 FN

Postranní skříňka
35 x 30 x 92 cm
K 2183 FN
Keramická deska 37 x 31 cm
(K 6040 01)

Oválné zrcadlo
96,5 x 15 x 115 cm
s postranními poličkami
K 2182 FN

Set pro hygienu WC
45 x 20 x 68 cm
stojící na 4 nohách
K 2185 67

Set pro hygienu WC
45 x 20 x 66,5 cm
k upevnění do zdi
K 2187 67

Koupelnový nábytek Celia je dodáván v provedení dýha – bukové dřevo (FN)
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Celia
Armatura umyvadlová
vývod 109 mm
s odtokovou garniturou
A 3440 AA

Armatura umyvadlová
tříotvorová
vývod 175 mm
s odtokovou garniturou
A 3444 AA

Vývod ze zdi
200 mm
F 1090 AA

Armatura bidetová
vývod 104 mm
s odtokovou garniturou
A 3442 AA

Armatura umyvadlová
s nástavcem
vývod 109 mm
bez odtokové garnitury
A 3446 AA

Armatura umyvadlová
s otočným vývodem 186 mm
s odtokovou garniturou
A 3447 AA

Držák sprchy
pevný
A 3490 AA

Armatura umyvadlová
tříotvorová nástěnná
vývod 215 mm
A 3477 AA
DÍL 1 – (A 3476 NU)

Armatura vanová čtyřotvorová
pro montáž na okraj vany
A 3443 AA

Rohový ventil
1 kus
A 3491 AA

Umyvadlový sifon
A 3488 AA

Armatury Celia jsou dodávány v provedení chrom (AA)

Sprchová sada
A 3484 AA

Hlavová sprcha
čtyřfunkční
A 3485 AA

Sprchová kombinace
tyč 90 cm
A 3483 AA
Armatura vanová
termostatická
pro samostatně stojící vanu
včetně sprchy
A 3439 AA

Podomítkový ventil
DÍL 2 – A 3453 AA

Armatura sprchová termostatická
bez sprchového příslušenství
A 3435 AA

Armatura vanová
podomítková
s automatickým přepínáním
A 3482 AA
DÍL 1 – (A 2363 NU)

Armatura sprchová
podomítková
A 3480 AA
DÍL 1 – (A 2363 NU)

Armatura vanová termostatická
bez sprchového příslušenství
A 3436 AA

Centrální termostat
A 3438 AA
DÍL 1
– 1/2“ (A 2354 NU)
– 3/4“ (A 2659 NU)

Armatura termostatická
podomítková
A 3437 AA
DÍL 1 – 1/2“ (A 2353 NU)
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SimplyU CLEAR
Nedívejte se již více na
hodinky...
Relaxujte a vychutnejte si příjemné chvíle ve Vaší koupelně
s pocitem, že čas máte pod
kontrolou. Digitální hodiny
s časem a datem zabudované
do zrcadla Vám to umožní.

Design: Artefakt

CLEAR
U umyvadel Clear se kombinuje krásný design
s moderními a inovačními prvky v dokonalou
účelnost. Výrazný prostor odkládacích ploch
i vlastní mycí zóny umožňuje maximální pohodlí
a zároveň snadné čištění a údržbu. Geometrické
tvary, elegantní vzhled a široká nabídka rozměrů
umyvadel vytvářejí dokonalý pocit harmonie
a vyváženosti.

SimplyU NATURAL
NATURAL
Dotyk jemné elegance – tak lze charakterizovat umyvadla Natural, která svým
tvarem připomínají hladký oblázek
a jejich organický tvar dokazuje, že se
jedná o pokrokový architektonicky
zdařilý projekt. Design umyvadel je
smyslný, svůdný, minimalistický s novým
dojmem harmonie a klidu.
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SimplyU DYNAMIC
DYNAMIC
Užívejte si kvalitu, design a pohodlí. Umyvadla
Dynamic reagují na požadavek současné
moderní architektury a jejich design je charakteristický přímými až ryze minimalistickými
tvary. Výrazné linie a rozměry představují
racionálnost, mohutnost i charisma. Vytvořte
si koupelnu svých snů – moderní a netradiční.

SimplyU INTENSIVE
INTENSIVE
Umyvadla Intensive byla vyvinuta se záměrem na využití
maximálního prostoru i užitku. Jejich nekonvenční tvary
vytvářejí ve Vaší koupelně dominantní prvek, který na první
pohled každého upoutá. Přísná geometrie tvarů
a zároveň ladný design tvoří dva protiklady charakterizující
Váš odvážný styl.
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SimplyU

CLEAR

Umyvadlo na desku
55 x 35,5 cm
T 0126 01

Umyvadlo 55 x 50 cm
bez otvoru pro armaturu
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0128 01
S otvorem pro armaturu (T 0998 01)

Umyvadlo 100 x 51 cm
bez otvoru pro armaturu
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0131 01
S otvorem pro armaturu (T 0158 01)

NATURAL

Umyvadlo na desku
45 x 45 cm
kruhového tvaru
T 0141 01

Umyvadlo na desku 60 x 45 cm
oválného tvaru
T 0142 01

Umyvadlo na desku 120 x 52,5 cm
asymetrická verze s odkládací plochou vlevo
bez otvoru pro armaturu
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0145 01
S otvorem pro armaturu (T 0971 01)

Umyvadlo na desku 75 x 52,5 cm
bez otvoru pro armaturu
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0140 01
S otvorem pro armaturu (T 0167 01)

Umyvadlo 100 x 52,5 cm
asymetrická verze s odkládací plochou vlevo
bez otvoru pro armaturu
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0146 01
S otvorem pro armaturu (T 0972 01)

Kolekce SimplyU je dodávána v barvě bílé (01)

DYNAMIC

Umývátko 50 x 35 cm
s odkládací plochou vpravo
bez otvoru pro armaturu
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0137 01
S otvorem pro armaturu (T 0164 01)

Umyvadlo na desku 60 x 35 cm
s odkládacími plochami
bez otvoru pro armaturu
T 0138 01
S otvorem pro armaturu vpravo (T 0165 01)
S otvorem pro armaturu vlevo (T 0168 01)

Umyvadlo 80 x 52 cm
bez otvoru pro armaturu
T 0134 01
S otvorem pro armaturu (T 0161 01)

Dvojumyvadlo 120 x 52 cm
bez otvoru pro armaturu
T 0133 01
S otvory pro armaturu (T 0160 01)

INTENSIVE

Umyvadlo na desku 55 x 35 cm
bez otvoru pro armaturu
T 0147 01
S otvorem pro armaturu (T 0973 01)

Umyvadlo 65 x 51,7 cm
bez otvoru pro armaturu
T 0148 01
S otvorem pro armaturu (T 0974 01)

Umyvadlo 110 x 51,7 cm
bez otvoru pro armaturu
T 0150 01
S otvorem pro armaturu (T 0976 01)
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SimplyU

Vyberte si armatury
přesně podle Vašich
představ
Prvotřídní kvalita i design armatur je jednoduše věcí volby
s širokým spektrem možností.
Varianta s instalací přímo do
umyvadla nebo nástěnná verze,
oválný či obdélníkový tvar,
hranatý či zaoblený – výběr je
jen na Vás a Vašem vkusu.

Armatura umyvadlová
s odtokovou garniturou
vývod 153 mm
A 4477 AA

Armatura umyvadlová
s odtokovou garniturou
vývod 150 mm
A 4485 AA

Armatura umyvadlová – nástěnná
vývod 208 mm
A 4490 AA
DÍL 1 – (A 4491 NU)

Armatury SimplyU jsou dodávány v provedení chrom (AA)

Deska pod umyvadlo
120 x 52 x 9 cm
barva/struktura: vysoce lesklý
tmavě hnědý lak

Vysoká skříňka
35 x 37 x 163,5 cm
barva/struktura:
dýha z pravého dřeva –
vlašský ořech
levá – T 7221 DK
pravá – (T 7222 DK)

Deska pod umyvadlo
80 x 52 x 9 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dřeva – vlašský ořech

Skříňka pod umyvadlo 80 x 52 x 35 cm
s výsuvným kontejnerem
barva/struktura: vysoce lesklý tmavě hnědý lak
Skříňka pod umyvadlo 55 x 52 x 35 cm

Zrcadlo 55 x 80 cm
včetně digitálních hodin s datem
N 1296 MZ
Osvětlení (N 1300 AA)
Kelímek na zubní kartáček (N 1303 AA)
Držák pro skleněnou poličku (N 1301 AA)
Skleněná polička – levá (N 1304 AA)
– pravá (N 1306 AA)

Zrcadlo 80 x 80 cm
včetně digitálních hodin s datem
N 1297 MZ
Osvětlení (N 1300 AA)
Dávkovač na tekuté mýdlo (N 1302 AA)
Držák pro skleněnou poličku (N 1301 AA)
Skleněná polička – levá (N 1304 AA)
– pravá (N 1306 AA)

Skříňka pod umyvadlo 120 x 52 x 35 cm
s výsuvným kontejnerem
barva/struktura: vysoce lesklý tmavě hnědý lak
Skříňka pod umyvadlo 100 x 52 x 35 cm

Zrcadlo 120 x 50 cm
včetně digitálních hodin s datem
N 1299 MZ
Osvětlení (N 1300 AA)
Kelímek na zubní kartáček (N 1303 AA)
Držák pro skleněnou poličku (N 1301 AA)
Skleněná polička – levá (N 1304 AA)
– pravá (N 1306 AA)

Koupelnový nábytek SimplyU je dodáván v provedení vysoce lesklý bílý lak (WG), vysoce lesklý tmavě hnědý lak (DJ)
a dýha z pravého dřeva – vlašský ořech (DK)
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Moments

Design: Artefakt

Perfektní spojení designu a techniky
Kolekce Moments je určena pro náročné klienty, kteří mají svůj osobitý styl. Jedná se o nejkompletnější kolekci,
kde všechny zařizovací předměty jsou designově vzájemně propojeny – od prvků sanitární keramiky přes
koupelnový nábytek, armatury, zrcadla s osvětlením, koupelnové doplňky, široký výběr van a sprchových
vaniček včetně sprchových koutů a panelu až po topná tělesa.
Neobyčejným „highlight“ designem celé kolekce se vyznačuje vana: přesvědčí Vás o tom neobvyklý úložný
prostor, který vznikne při použití pohyblivého bočního panelu. Dalším velmi zajímavým prvkem je prosvětlený
čelní panel vany. Toto diskrétní vanové osvětlení přispěje k příjemné relaxaci a uvolnění a k navození intimní
atmosféry. Díky široké nabídce čelních a bočních panelů poskytuje tato kolekce velké množství variant
a kombinací pro použití vany ve Vaší nevšední koupelně.
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Charakteristickým a inovativním prvkem této kolekce jsou
rohy se zaobleným okrajem, které se opakují na všech
výrobcích série Moments. Závěsný klozet i bidet
jsou opatřeny jedinečným skrytým upevněním, které
umožňuje jednoduchou instalaci a velmi snadné čištění.
Klozetové sedátko je možné dodat s automaticky sklápěcím
mechanismem. Charakteristickým prvkem umyvadel je
skrytý přepad včetně odtokového ventilu s integrovaným
přepadem Ideal Flow. Zvlášť efektní je koupelnový
nábytek, jednotlivé skříňky pod umyvadlo jsou dodávány
s výsuvným kontejnerem s mechanismem automatického
dovírání. Koupelnový nábytek je nabízen ve dvojím
provedení: první je světlá dýha z pravého dubového dřeva,
jež evokuje pocit tepla a bezpečí, a druhé je vysoce lesklý
bílý lak, který vytváří ve Vaší koupelně svěží a čistou
atmosféru.

Moments
2007
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Moments

Vanu Moments je možné
také dodat v klasické verzi
k zabudování v rozměrech
180 x 90 cm a 190 x 90 cm.

Design, vytvořený ve vynikajícím designovém studiu
Artefakt v Darmstadtu, vychází z kontrastu mezi jemně
plynoucí oválnou vnitřní formou a přísně geometrickou
vnější formou.
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Moments

2007

Zajímavým prvkem u vanové
sprchové armatury je výsuvný
vývod, který je možno zasunout
pod armaturu tak, aby se ve
vaně získalo více místa.

Tvar následuje funkci
Série armatur, navržená rovněž v designovém studiu
Artefakt, tvarově doplňuje koupelnovou kolekci
Moments. Jejich design vychází z jednoduchých
pravoúhlých tvarů a zároveň nepostrádá společný
charakteristický prvek – zaoblené hrany. Série obsahuje
všechny základní typy armatur včetně tříotvorové,
podomítkové sprchové a vanové a termostatické.
Dokonalý komfort při sprchování nabízí sprchový
panel s termostatickou armaturou.
Kompletnost celé modelové řady dotváří nabídka
koupelnových doplňků včetně zrcadel s osvětlením
v jednotném designu, doplněná o topná tělesa.
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Moments
Umyvadlo 90 x 51,5 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
K 0715 01
Polosloup (K 0074 01)

Umyvadlo polozápustné
58 x 46 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
K 0720 01

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
K 5061 01

Umyvadlo 65 x 51,5 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
K 0717 01
Polosloup (K 0074 01)

Umyvadlo zápustné
55 x 49 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
K 0721 01

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
K 3113 01
Klozetové sedátko
s automatickým sklápěním
(K 7058 01)

Umývátko 50 x 37,5 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
K 0718 01
Polosloup (K 0076 01)

Bidet
jeden otvor pro armaturu
K 5062 01

Vana 190 x 90 cm –
do prostoru
včetně dvou vyklápěcích
bočních panelů a čelního panelu
K 6426 SV
Čelní panel 190 x 55 cm (K 6176 01)

Klozet kombi
univerzální
K 3114 01
Nádrž boční napouštění
(K 4038 01)
Klozetové sedátko
(K 7059 01)

Vana 180 x 90 cm –
do prostoru
včetně dvou transparentních
čelních panelů
K 6423 01
Boční panel 90 x 10 cm (K 6179 01)

Kolekce Moments je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Skříňka pod umyvadlo
90 x 50,5 x 32 cm
barva/struktura: vysoce lesklý bílý lak
K 2192 WG
Umyvadlo 90 x 51,5 cm (K 0715 01)

Skříňka pod umyvadlo
75 x 50,5 x 32 cm
barva/struktura: vysoce lesklý bílý lak
K 2193 WG
Umyvadlo 75 x 51,5 cm (K 0716 01)

Polička k polosloupu – dlouhá
35 x 8 x 14 cm
barva/struktura: vysoce lesklý bílý lak
K 2196 WG

Skříňka pod umývátko
50 x 37,5 x 32 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva
K 2212 SV
Umývátko 50 x 37,5 cm (K 0718 01)

Polička k polosloupu – krátká
24 x 7,5 x 14 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva
K 2195 SV

Vysoká skříňka
37 x 37 x 160 cm
barva/struktura: dýha
z pravého dubového dřeva
K 2191 SV

Postranní skříňka
37 x 37 x 32 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva
K 2211 SV

Sprchový kout 100 x 100 x 200 cm
levý – K 6478 AA
pravý – (K 6186 AA)
Sprchová vanička 100 x 100 x 6,5 cm
čtverec (K 6181 01)

Koupelnový nábytek Moments je dodáván v provedení vysoce lesklý bílý lak (WG) a dýha z pravého dubového dřeva – světlá (SV)
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Moments
Armatura
umyvadlová
vývod 120 mm
s odtokovou
garniturou
A 3903

Armatura
umyvadlová
tříotvorová
vývod 154 mm
s odtokovou
garniturou
A 3907

Armatura
umyvadlová
PICCOLO
vývod 93 mm
s odtokovou
garniturou
A 3906

Armatura
bidetová
vývod 88 mm
s odtokovou
garniturou
A 3909

Armatura vanová
s výsuvným vývodem
bez sprchového příslušenství
A 3914

Armatura umyvadlová
bezdotyková elektronická
DÍL 2
A 3908
DÍL 1 na baterie (A 3807 NU)
DÍL 1 na síť (A 3808 NU)
DÍL 1 MULTI (A 3809 NU)
DÍL 1 termostat (A 3813 NU)

Armatura sprchová
bez sprchového příslušenství
A 3910

Armatura
termostatická
nástěnná sprchová
A 3913 AA

Armatura
termostatická
nástěnná vanová
včetně sprchového
příslušenství
A 3917 AA

Sprchový panel
25,6 x 44,4 x 140 cm
s termostatickou
armaturou
K 6190 AA

Armatura vanová čtyřotvorová
pro montáž na okraj vany
A 3920

Armatura
sprchová
podomítková
DÍL 2
A 3911
DÍL 1 – (A 2363 NU)

Armatura
vanová
podomítková
DÍL 2
A 3915
DÍL 1 – (A 2363 NU)

Centrální termostat
DÍL 2
A 3919
DÍL 1
– 1/2“ (A 2354 NU)
– 3/4“ (A 2659 NU)

Armatura
termostatická
podomítková
DÍL 2
A 3918
DÍL 1 – 1/2“ (A 2353 NU)

Armatury Moments jsou dodávány v provedení chrom (AA) a velour chrom (AD)

Kelímek na zubní
kartáček
N 1145

Dávkovač na tekuté
mýdlo
N 1146

Držák na ručníky
5,4 x 45,8 cm
N 1144

Držák na ručníky
80 x 6,5 cm
N 1140
60 x 6,5 cm
N 1141
30 x 6,5 cm
N 1142

Zrcadlo 90 x 16 x 70 cm
s osvětlením a odkládací poličkou
N 1152 AA

Držák na mýdlo
N 1147

Držák na ručník
17,9 x 6,5 cm
N 1143

Zrcadlo
35 x 155 cm
bez světla
N 1163 AA

Kartáč na WC
N 1150

Držák na
toaletní papír
N 1148

Věšák na ručníky
N 1151

Topné těleso
35,5 x 155,7 cm
K 2198 AC

Koupelnové doplňky Moments jsou dodávány v provedení chrom (AA) a velour chrom (AD)
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Přímočará elegance a nekonečné kombinace
Luxusní koupelnová kolekce Imagine oslovuje zákazníky svou výraznou smyslností, jednoduchostí
a rafinovanými detaily. Jedinečnost této kolekce je založena na zcela výjimečné koncepci „ostrovního“
umyvadla a neobvykle bohaté nabídce tvarů, rozměrů, materiálů a barev koupelnového nábytku. Pocit
harmonie v prostoru je základním stavebním prvkem každé koupelny. Imagine tyto představy beze zbytku
splňuje. Každý detail a každá linie plní Vaše přání. Příjemné estetické pocity umocňuje v případě koupelnového
nábytku i výběr ze čtyř barevných odstínů – dubové dřevo světlé nebo tmavé a vysoce lesklý lak červený a bílý
s novou možností sítotiskové dekorace čelních dvířek, jež naplní jakékoli Vaše představy.

Imagine
Design: Ronen Joseph
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Vytvořte si koupelnu
přesně podle přání
Moderní, a přesto klasické? Tvary, které zcela
změní koupelnu a její výraz podle pravidel,
jež určujete pouze Vy. Originální propojení prvků
dynamiky, perspektivy a prostoru prostřednictvím
lichoběžníkových linií naplňuje i ty nejtajnější
představy. Vlastní pravidla tvarují prostor na
základě rozměrů, modelů a materiálů vybraných
prvků. Každý detail plní Vaše představy a přání.
Nepřeberná nabídka umyvadel, nábytku, tvarů,
rozměrů a barev oslovuje svou ohromnou
pestrostí. Vybrat si můžete ze 12 různých
umyvadel – závěsných, zapuštěných či s možností
kombinace s jednou ze 14 modelů skříněk
a 9 různých zrcadel.

Imagine
Výklopné zrcadlo
Takové zrcadlo tu ještě nebylo.
Neobvykle řešená koupelnová
skříňka s lomeným zrcadlem
a praktickými poličkami, které
dokáží nabídnout potřebný,
příjemně osvětlený prostor
a přináší inovaci na správném
místě.
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Imagine

Pro dosažení maximálního výsledku bylo nutné pohodlí a eleganci kolekce Imagine
doplnit i vysokými užitnými vlastnostmi. Díky promyšleným detailům jako je skrytý
přepad s integrovaným systémem Ideal Flow u všech typů umyvadel nebo například
speciální umyvadlový sifon, dodávaný ke všem koupelnovým skříňkám, zabírá
minimální prostor. Tím je maximálně využita funkčnost skříňky pod umyvadlem.
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Imagine

Elegance přirozené kombinace
Koupelnový nábytek rozšiřuje obzor o možnost výběru mezi světlým a tmavým
dubovým dřevem či lakovaným leskle červenou nebo bílou barvou. Dubové dřevo
koupelnového nábytku bylo zvoleno pro svou jemnost, estetiku a harmonii a působí
proto přirozeně, velmi elegantně a příjemně na pohled i na dotyk. Vysoce
lesklý lak červený a bílý je navíc rozšířen o novou možnost sítotiskové dekorace čelních
dvířek.

Barva/struktura
dýha z pravého dubového dřeva
– světlá: SV

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– červený: YF

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– bílý: WG

Barva/struktura
dýha z pravého dubového dřeva
– tmavá: EG

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– červený
– dekor proužek: RD

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– bílý
– dekor proužek: RG

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– červený
– dekor květy: RC

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– bílý
– dekor květy: RF

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– červený
– dekor arabeska: RE

Barva/struktura
vysoce lesklý lak
– bílý
– dekor arabeska: RH
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Imagine
Umyvadlo 80 x 48 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0940 01
Polosloup (T 4026 01)

Umyvadlo 105 x 48 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0948 01
Umyvadlo bez otvoru pro armaturu (T 0966 01)

Umyvadlo zápustné 70 x 48 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0939 01

Umyvadlo 60 x 48 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0936 01
Polosloup (T 4026 01)

Umývátko 50 x 44 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0935 01
Polosloup (T 4026 01)

Dvojumyvadlo 135 x 48 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0949 01
Umyvadlo bez otvoru pro armaturu (T 0967 01)

Umyvadlo polozápustné 60 x 48 cm
včetně odtokového ventilu
s integrovaným přepadem
T 0945 01

Umyvadlo na desku
62 x 43 x 36,5 cm
k montáži na desku
nebo na skříňky T 0696 a T 0695
T 0938 01

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
T 5029 01

Skříňka pod umyvadlo
45 x 82 x 64 cm
se 2 dvířky a držákem na ručníky
pro umyvadlo T 0938 01
barva/struktura: vysoce lesklý lak
červený
T 0695 YF

Skříňka pod umyvadlo
45 x 104 x 64 cm
se 4 dvířky a držákem na ručníky
pro umyvadlo T 0938 01
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
T 0696 SV

Bidet
jeden otvor pro armaturu
T 5088 01

Závěsná skříňka se zrcadlem
45 x 22 x 131,5 cm
uvnitř skleněné a dřevěné poličky
pro kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo T 0696
barva/struktura:
dýha z pravého dubového dřeva – světlá
T 0709 SV

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
T 3158 01
Klozetové sedátko s automatickým
sklápěním (T 6675 01)

Klozet kombi
odtok vodorovný
s hlubokým splachováním
T 3125 01
Nádrž s armaturou (T 4052 01)
Klozetové sedátko (T 6674 01)

Klozetové sedátko
s automatickým sklápěním
T 6675 01

Kolekce Imagine je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS
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Imagine
Skříňka pod umyvadlo 135 x 47 x 48,5 cm
se dvěma bočními dvířky
a ve středu s výsuvným kontejnerem
barva/struktura:
dýha z pravého dubového dřeva – tmavá
T 0694 EG
Umyvadlo 60 x 48 cm (T 0936 01)

Skříňka pod umyvadlo 105 x 47 x 48,5 cm
s dvířky
barva/struktura: vysoce lesklý lak – červený
T 0697 YF
Umyvadlo 105 x 48 cm (T 0948 01)

Skříňka pod umyvadlo
90 x 47 x 48,5 cm
s dvířky
barva/struktura: vysoce lesklý lak – červený
T 0692 YF
Umyvadlo 70 x 48 cm (T 0937 01)

Skříňka pod umyvadlo
45 x 47 x 48,5 cm
s výsuvným kontejnerem
barva/struktura:
vysoce lesklý lak – bílý
T 0691 WG
Umývátko 50 x 48 cm (T 0935 01)

Skříňka pod dvojumyvadlo
135 x 47 x 48,5 cm
se dvěma bočními dvířky
a ve středu s výsuvným kontejnerem
barva/struktura:
dýha z pravého dubového dřeva – tmavá
T 0698 EG
Dvojumyvadlo 135 x 48 cm (T 0949 01)

Vysoká skříňka
35 x 37 x 163,5 cm – pravá
uvnitř skleněné a dřevěné poličky
a dva vnitřní kovové kontejnery
barva/struktura:
dýha z pravého dubového dřeva – tmavá
T 0703 EG (T 0699 – levá)
Postranní skříňka
45 x 22 x 45 cm – pravá
s dvířky, uvnitř skleněná polička
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
T 0706 SV (T 0705 – levá)

Koupelnový nábytek Imagine je dodáván v provedení vysoce lesklý lak bílý (WG),
červený (YF); dýha z pravého dubového dřeva světlá (SV), tmavá (EG); vysoce lesklý
lak – bílý – dekor proužek (RG), dekor květy (RF), dekor arabeska (RH); vysoce lesklý
lak – červený – dekor proužek (RD), dekor květy (RC), dekor arabeska (RE)

Zrcadlo 70 x 5,5 x 62 cm
ve tvaru lichoběžníku –
otočitelné
vybavené světlem, zářivkou
a pohybovým senzorem
T 4195 67

Zrcadlo 70 x 3 x 62 cm
ve tvaru lichoběžníku –
otočitelné
T 4194 67

Zrcadlo 45 x 5,5 x 90 cm
ve tvaru obdélníku – otočitelné
vybavené světlem, zářivkou
a pohybovým senzorem
T 4197 67

Zrcadlo 45 x 3 x 90 cm
ve tvaru obdélníku – otočitelné
T 4196 67

Postranní skříňka otevřená
45 x 20 x 41,5 cm
se zásuvkou a vypínačem
pro kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo T 0696
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
T 0708 SV

Postranní skříňka otevřená
45 x 20 x 41,5 cm
pro kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo T 0696
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
T 0707 SV

Postranní skříňka otevřená
45 x 20 x 45 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
T 0704 SV
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Čistá koupelnová kultura
Tvar kolekce Venice 21 vychází ze základních geometrických forem kruhu.
Všechny designové elementy se spojují v celkové umělecké dílo.
Reprezentuje perfektní dialog designu a detailu, formy a funkce.

Design: Stefan Eckstein
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Venice 21

Venice 21

Rozmanitost v nové formě
Perfektní kombinace: Umyvadlo spojuje
design s funkčností. Díky velkorysým
odkládacím plochám není jen centrální
věcí v koupelně, která hned upoutá, ale
nabízí také dostatečný prostor pro věci
každodenního života.

Umyvadlo na desku o průměru 40 cm,
inspirované vzorem jednoduché mísy na
vodu, spojuje formu a funkci v jeden
geniální celek. Jednoduché a elegantní.
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Venice 21

Venice 21

Jasný a nezaměnitelný šarm
Opakující se základní tvar kruhu propůjčuje celé kolekci
Venice jasný a nezaměnitelný šarm. Série armatur Venice
nabízí nadčasový design s pokrokovou technickou inovací.
Armatury jsou například ovládány otočnou pákou typu
„joystick“ namísto běžné páky, nebo vývod vanové sprchové
armatury je možno zasunout pod armaturu tak, aby se získalo
více místa, zároveň se také průtok vody přepne do sprchy.
Design a technika jsou v dokonalé harmonii!
Kompletnost celé kolekce sanitární keramiky a armatur
dotváří nabídka koupelnových doplňků ve stejném designu,
která je doplněna také o zrcadla s osvětlením.

Umyvadlo 100 x 58 cm
K 0844 01
Polosloup (K 0084 01)

Umyvadlo 70 x 56 cm
K 0842 01
Polosloup (K 0084 01)

Umyvadlo 80 x 56 cm
K 0843 01
Polosloup (K 0084 01)

Umyvadlo 48 x 58 cm
K 0853 01
Polosloup (K 0084 01)

Umývátko 50 x 36 cm
s postranním otvorem
pro armaturu
K 0840 01

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
K 5084 01

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
K 3084 01
Klozetové sedátko (K 7033 01)

Umyvadlo kruhové
průměr 40 cm
K 0865 01

Urinál koupelnový
K 5584 01
Urinálový poklop (K 7035 01)

Kolekce Venice 21 je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS
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Venice
Armatura
umyvadlová
s odtokovou garniturou
vývod 100 mm
A 5350 AA

Armatura
vanová
podomítková
DÍL 2
A 5359 AA
DÍL 1 (A 2363 NU)

Sprchová
sada
A 4937 AA

Armatura
umyvadlová –
s nástavcem
s odtokovou garniturou
vývod 118 mm
A 5353 AA

Armatura
sprchová
podomítková
DÍL 2
A 5360 AA
DÍL 1 (A 2363 NU)

Vývod ze zdi
180 mm
A 5365 AA

Armatura bidetová
s odtokovou garniturou
vývod 100 mm
A 5355 AA

Armatura vanová sprchová
s výsuvným vývodem
A 5357 AA

Armatura vanová tříotvorová
pro montáž na okraj vany
A 5361 AA

Armatura
podomítková
termostatická
DÍL 2
A 5374 AA
DÍL 1
– 1/2“ (A 2353 NU)

Centrální
termostat
DÍL 2
A 5375 AA
DÍL 1
– 1/2“ (A 2354 NU)
– 3/4“ (A 2659 NU)

Sprchová
kombinace
tyč 90 cm
A 4936 AA

Armatura sprchová
podomítková
termostatická
s integrovanou sprchovou
kombinací
DÍL 2
A 5378 AA
DÍL 1 (A 2363 NU)

Armatura vanová
tříotvorová
termostatická
pro montáž na okraj vany
A 5376 AA
Armatura vanová termostatická
s výsuvným vývodem
A 5370 AA

Armatura vanová
podomítková
termostatická
DÍL 2
A 5372 AA
DÍL 1 (A 2363 NU)

Skleněná polička
75 x 12,5 cm
A 4923 AA
55 x 12,5 cm
A 4922 AA

Armatura sprchová
podomítková
termostatická
DÍL 2
A 5373 AA
DÍL 1 (A 2363 NU)

Amatura sprchová
termostatická
A 5371 AA

Zrcadlo
s osvětlením
45 x 7 x 86,5 cm
A 4934 NU

Držák na ručníky
5,8 x 49,3 cm – pár
A 4932 AA
5,8 x 35 cm – pár
(A 4946 AA)

Zrcadlo
s osvětlením
65 x 7 x 86,5 cm
A 4935 NU

Držák na ručníky
80 x 8,7 cm
A 4931 AA

Kartáč na WC
A 4933 AA

Držák na mýdlo
A 4924 AA

Kelímek na
zubní kartáček
A 4925 AA

Dávkovač na
tekuté mýdlo
A 4926 AA

Věšák na ručník
A 4921 AA

Držák na toaletní
papír
A 4927 AA

60 x 8,7 cm
A 4930 AA
36 x 7,4 cm (A 4929 AA)

Armatury Venice jsou dodávány v provedení chrom (AA)
Koupelnové doplňky Venice jsou dodávány v provedení chrom (AA)
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Calla

Tato ideální koupelna uspokojuje mimořádné
nároky na tvar z hlediska stylu a elegance. Součástí
kolekce Calla je i akrylátová vana dodávaná
v rozměru 180 x 80 cm.

Stylové prostředí
Kolekce Calla představuje klasický design s nadčasovými
vlastnostmi. Jedná se o spojení moderního materiálu,
dokonalé funkčnosti a klasického designu, který vychází
z originálních tvarů sanitární keramiky třicátých let, jež
lahodí tělu i duši. Je stylově čistá, elegantní a nadčasová,
a tím vším podtrhuje vybraný vkus. Ať už je zasazená do
romanticky nostalgického prostředí, nebo je harmonicky
včleněná do prostředí moderního.

Design: Ideal Standard Europe

Styl kolekce Calla dokonale harmonicky ladí s tvary
armatur série Azimuth. Tyto armatury ve stylu „retro“
v sobě skrývají nejmodernější technologii z produkce
Ideal Standard.
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Calla

Azimuth
Armatury Azimuth přicházejí s křížovými rukojeťmi
v retrostylu a jsou vybaveny kartušemi s keramickými
těsnicími disky.

Klasický design
prožívá svou renesanci
Armatura Azimuth s tradičním křížovým
úchytem byla přepracována italskými
designéry do nové podoby. Klasické
tvary důvtipně dodávají tomuto stylu
nové sebevědomí. Azimuth je spojení
klasické elegance a šarmu třicátých let
s nejnovější technikou.

Design: Sottini Ideal Standard
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Calla

Umyvadlo 69 x 58 cm
s jedním otvorem pro armaturu
T 0817 01
Polosloup (K 0045 01)

Umyvadlo polozápustné
63,2 x 55,1 cm
se třemi otvory pro armaturu
T 0977 01
Jeden otvor pro armaturu (T 0978 01)

Umyvadlo 69 x 58 cm
se třemi otvory pro armaturu
T 0809 01
Sloup (T 0084 01)

Vana 180 x 80 cm
K 6509 01

Klozet kombi
s odtokem vodorovným
T 3065 01
Klozetové sedátko
(T 6278 01)
Nádrž s armaturou
(T 4203 01)

Bidet
s jedním otvorem
pro armaturu
T 5114 01
Tři otvory pro armaturu
(T 5113 01)

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
K 3053 01
Klozetové sedátko (T 6278 01)

Bidet závěsný
s jedním otvorem
pro armaturu
K 5033 01

Kolekce Calla je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Azimuth
Armatura umyvadlová
s odtokovou garniturou
N 9000 AA

Armatura bidetová
s odtokovou garniturou
N 9003 AA

Armatura umyvadlová tříotvorová
s odtokovou garniturou
N 9002 AA

Armatura bidetová tříotvorová
s odtokovou garniturou
N 9262 AA

Armatura vanová
včetně sprchového příslušenství – STYLE
N 9005 AA

Armatura umyvadlová
tříotvorová
s odtokovou garniturou
N 9001 AA

Armatura vanová čtyřotvorová
včetně sprchového příslušenství – STYLE
pro montáž na okraj vany
N 9401 AA

Armatura sprchová
bez sprchového příslušenství
N 9395 AA

Armatury Azimuth jsou dodávány v provedení chrom (AA)
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Design: Artefakt

Moderní a perspektivní design
Koupelnová kolekce Tonic s moderním a perspektivním designem nabízí širokou škálu výrobků dle
individuálních přání a konkrétních dispozic Vaší nové koupelny. Umyvadla je možné doplnit polosloupem nebo
kombinovat s koupelnovým nábytkem. Klozety a bidety jsou dodávány v závěsném a stacionárním provedení,
nově doplněny o klozetové sedátko s automaticky sklápěcím mechanismem. Kompletnost kolekce dotvářejí
akrylátové vany, nabízené v rozměrech 190 x 90 cm, 180 x 80 cm, 170 x 80 cm, 170 x 75 cm, rohová vana
140 x 140 cm a akrylátové sprchové vaničky čtvercové, obdélníkové a čtvrtkruhové nově rozšířeny o sprchové
kouty Tonic 8mm.

Tonic
Kolekce sanitární keramiky je doplněna i koupelnovými doplňky
v jednotném designu, doporučenou armaturou je série Tonic.
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Tonic

Koupelnový nábytek je dodáván s povrchovou
úpravou dýhy v provedení světlé nebo tmavé
dubové dřevo. Umyvadlové centrální skříňky
jsou nabízeny jako otevřené a jsou doplněny
pochromovaným krytem sifonu a držákem na
ručníky nebo jako klasické skříňky s výsuvným
kontejnerem také včetně pochromovaného
držáku na ručníky. Součástí kolekce jsou rovněž
postranní závěsné skříňky a zrcadla o rozměrech
100, 75 a 50 x 75 cm včetně osvětlení.
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Tonic
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Tonic Guest
Neobvyklá alternativa designu
koupelen pro hosty
Tonic Guest je jedinečný koncept pro vybavení malých koupelen
a koupelen pro hosty. Ojedinělý design i rozměry a vzájemné sladění
sanitární keramiky, koupelnového nábytku, armatur i doplňků
umožňují atraktivní a plně funkční vybavení prostoru menšího než
2 metry čtvereční. Inovativním a neobvyklým řešením je zrcadlo
s osvětlením a s integrovanou armaturou doplněnou o skleněné
odkládací poličky. Umyvadla je možné použít samostatně nebo
s nábytkem v provedení šedý strukturovaný lak nebo dýha – bukové
dřevo. U armatury má zákazník možnost volby mezi armaturou
integrovanou do zrcadla, nevyžadující montáž do stěny, nebo
klasickou stojánkovou armaturou, která je montována tradičně na
umyvadlo. Doporučenou armaturou je Ceramix Style.

Celý systém, který perfektně šetří místo, může
být doplněn řadou dalších moderních prvků
a koupelnových doplňků, které jsou součástí
série Tonic Guest.
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Tonic

Moderní a perspektivní design
S moderním a lákavým designem se představují akrylátové vany Tonic, které jsou nabízeny
ve čtyřech velikostech 170 x 75 cm, 170 x 80 cm, 180 x 80 cm a 190 x 90 cm a rohová vana
140 x 140 cm, jež dokonale ladí s celou kolekcí sanitární keramiky. Široká rozměrová škála
a ergonomický tvar s jemným zaoblením pro pohodlné a komfortní opření zad dokonale
uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Chromoterapie

Všechny modely van Tonic je možno
doplnit vířivými systémy Twin Plus
či Hygiene Plus, jež reprezentují to
nejlepší z oblasti relaxace, hygieny
a pohodlí. Nově je systém Twin Plus
doplněn o program chromoterapie.

Design: Deisig-Design Berlín

Kompletnost celé kolekce dotváří široká nabídka
koupelnových doplňků rozšířená o zrcadla s osvětlením.

Trojzvuk formy, funkce a okouzlení
Sebejistý, v jistém směru i odvážný design je v souladu
s trendem směřujícím ke kompaktním tvarům a šikmým liniím,
které zavedl již automobilový průmysl.
Armatury Tonic otevírají novou dimenzi koupelnového
designu, jež jsou rozšířeny o koupelnové doplňky včetně
zrcadel s osvětlením. Toto perfektní spojení vede k jedinečné
souhře formy, funkce a okouzlení, projevující se v harmonii
designu a detailu. Zvnějšku nápadný vzhled, uvnitř perfektní
technika. S armaturou Tonic získáte dokonalé spojení funkce
a designu v novém stylu, který je výrazem jistoty
a individuality.
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Tonic 8mm
Požitek z prostoru
Nový rozměr komfortu, stejně jako nový rozměr tvaru,
je vyjádřen v 8 mm. Pouze sprchový kout Tonic 8mm
nabízí skleněné výplně obdobné tloušťky. Tento
inovační sprchový kout představuje revoluční řešení pro
sprchování nejen díky použitým materiálům, maximální
všestrannosti, dokonalému minimalistickému designu,
ale také flexibilitě při montáži. Skleněné výplně bez
hliníkových profilů zdůrazňují jednoduchý a přímočarý
design a jedinečnost tohoto sprchového koutu.
Sprchový kout Tonic 8mm, jenž se instaluje na úroveň
podlahy v klasické verzi do rohu nebo do niky, je možné
kombinovat se sprchou ve tvaru válce se 3 funkcemi.
Představuje tak novou filozofii inovačního designu,
u které je pozornost zaměřena na naprostou dokonalost
každého jednotlivého detailu.

Tonic 8mm Vám poskytuje maximální
požadovaný prostor také díky největší
sprchové akrylátové vaničce ve své
kategorii.
Vaničky Tonic o rozměrech 140 x 80
a 160 x 70 cm s výškou pouhých 3,5 cm
představují větší uvolnění, dokonalé
pohodlí a maximální komfort.

Sprchový kout 140 x 80 cm – levý
profil – provedení chrom
výplň transparentní sklo
TC 823 AA (TC 822 AA – pravý)
Stěna 80 cm – pro levé i pravé provedení – TC 824 AA
Sprchová vanička 140 x 80 cm – K 6015 01
Sprchový panel Moments – K 6190 AA

Sprchový kout 160 x 70 cm – levý
profil – provedení chrom
výplň transparentní sklo
TC 826 AA (TC 825 AA – pravý)
Stěna 70 cm – pro levé i pravé provedení – TC 827 AA
Sprchová vanička 160 x 70 cm – K 5029 01
Sprcha ve tvaru válce – T 8940 MZ
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Tonic
Dvojumyvadlo 100 x 55 cm
dva otvory pro armaturu
K 0707 01

Umyvadlo 100 x 55 cm
K 0700 01
Polosloup (K 0071 01)

Umyvadlo na desku
55 x 40 cm
K 0745 01

Umyvadlo polozápustné
60 x 49 cm
K 0701 01

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
K 3101 01
Klozetové sedátko s automatickým
sklápěním (K 7061 01)

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
K 5050 01

Umyvadlo 75 x 55 cm
K 0691 01
Polosloup (K 0071 01)

Umyvadlo zápustné
55 x 46,5 cm
K 0708 01

Bidet
jeden otvor pro armaturu
K 5051 01

Umývátko 50 x 38 cm
K 0686 01
Polosloup (K 0072 01)

Umyvadlo na desku
55 x 46,5 cm
K 0699 01

Klozet kombi
s hlubokým splachováním
odtok vodorovný
K 3104 01
Klozetové sedátko (K 7047 01)
Nádrž s armaturou (K 4035 01)

Kolekce Tonic je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Umyvadlová centrální skříňka
s výsuvným kontejnerem
75 x 43 x 33 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
K 2167 SV

Umyvadlová centrální skříňka
s dvířky 50 x 43 x 33 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
K 2168 SV

Umyvadlová centrální skříňka
s výsuvným kontejnerem
100 x 43 x 33 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – tmavá
K 2166 EG

Umyvadlová centrální skříňka
otevřená 100 x 43 x 33 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
K 2164 SV

Umyvadlová centrální skříňka
otevřená 75 x 43 x 33 cm
barva/struktura: dýha z pravého
dubového dřeva – světlá
K 2165 SV

Postranní závěsná
skříňka
40 x 30 x 110 cm
barva/struktura:
dýha z pravého
dubového dřeva –
tmavá
K 2210 EG

Vana 180 x 80 cm
K 6700 01
Vana 190 x 90 cm (K 6701 01)
170 x 80 cm (K 6699 01)
170 x 75 cm (K 6698 01)

Sprchová vanička
čtvercová 90 x 90 cm
K 6703 01

Sprchová vanička
obdélníková 120 x 80 cm
K 6708 01

Sprchová vanička
čtvrtkruhová 90 x 90 cm
K 6710 01

Vana 140 x 140 cm
rohová vana k zabudování
K 6469 01
Včetně panelu, konstrukce
a odpadu (K 6453 01)
Koupelnový nábytek Tonic je dodáván v provedení dýha z pravého dubového dřeva – tmavá (EG), světlá (SV)
Vany Tonic lze doplnit vířivými systémy Twin Plus a Hygiene Plus
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Tonic Guest

Umývátko 60 x 35 cm
odkládací plocha vpravo
K 0704 01

Skříňka
pod umývátko
48 x 24,5 cm
pro umývátko K 0705 01
K 2189 LJ

Zrcadlo
48 x 125 cm
s integrovanou
armaturou
pro umývátko
K 0705 01
N 1070 AA

Skříňka
pod umývátko
46 x 26 cm
pro umývátka
K 0703 01, K 0704 01
K 2190 FN

Zrcadlo
48 x 125 cm
pro umývátko
K 0705 01
N 1067 AA

Armatura sprchová
termostatická
A 5152

Umývátko 60 x 35 cm
odkládací plocha vlevo
K 0703 01

Armatura
umyvadlová
Ceramix Style
A 3691 AA

Armatura vanová
termostatická
A 5151

Umývátko 50 x 27 cm
K 0705 01

Umyvadlový sifon
A 3488 AA

Centrální
termostat
DÍL 2
A 5083
DÍL 1
– 1/2“ (A 2354 NU)
– 3/4“ (A 2659 NU)

Rohový ventil
1 kus
A 3491 AA

Armatura
termostatická
podomítková
DÍL 2
A 5081
DÍL 1
– 1/2“ (A 2353 NU)

Umyvadla Tonic Guest jsou dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS
Koupelnový nábytek Tonic Guest je dodáván v provedení dýha – bukové dřevo (FN) a šedý lak (LJ)

Tonic
Armatura umyvadlová
s odtokovou garniturou
vývod 122 mm
A 5070

Armatura sprchová
podomítková
DÍL 2
A 5077
DÍL 1 – (A 2650 NU)

Kartáč na WC
A 4914

Armatura bidetová
s odtokovou garniturou
vývod 128 mm
A 5072

Armatura vanová
podomítková
DÍL 2
A 5075
DÍL 1 – (A 2650 NU)

Držák
na toaletní
papír
A 4908

Držák
na mýdlo
A 4905

Armatura sprchová
bez sprchového příslušenství
A 5076

Armatura vanová
bez sprchového příslušenství
A 5073

Zrcadlo s osvětlením
100 x 75 cm
A 4917 AA
50 x 75 cm
A 4915 AA

Armatura vanová čtyřotvorová
pro montáž na okraj vany
A 5078

Dávkovač
na tekuté mýdlo
A 4907

Kelímek
na zubní
kartáček
A 4906

Skleněná polička pod
zrcadlo 100 x 10,2 cm
A 4904

Držák na ručníky
44 x 7,5 cm
A 4913

Věšák na ručník
A 4901

Armatury a koupelnové doplňky Tonic jsou dodávány v provedení chrom (AA) a velour chrom (AD)
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Sweet Life
Design: Antonio Bullo
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Sweet Life

Zaoblené a sladké tvary
Jak již naznačuje název Sweet Life, má tato série od designéra Antonia Bulla sladké a zaoblené tvary. Rozsáhlá
série výrobků dokonale vyhoví všem požadavkům na rozměry a montáž. Kolekce sanitární keramiky
Sweet Life Vám představí několik typů umyvadel a klozety nebo bidety v závěsném i stacionárním provedení.
Bidet a klozet „back to wall“ s instalací přímo ke zdi jsou výsledkem práce špičkového technického týmu.
Montáž klozetu a bidetu se zadní stěnou ke zdi je praktická a údržba je snadná a velmi hygienická, protože
zcela odstraní ta místa na výrobku, která se špatně udržují a čistí, což ocení především ženy.
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Sweet Life
Umyvadlo 80 x 55 cm
J 3861 01
Sloup (J 3601 01)

Umyvadlo 70 x 55 cm
J 3599 01
Sloup (J 3601 01)

Umyvadlo polozápustné
67 x 52 cm
J 3902 01

Umyvadlo 68 x 55 cm
J 3600 01
Sloup (J 3601 01)

Umyvadlo 60 x 55 cm
J 3865 01
Sloup (J 3601 01)

Umyvadlo 61 x 38,5 cm
na desku
J 4057 01

Umyvadlo 54 x 48 cm
na desku
J 4058 01

Akrylátová vana 170 x 85 cm
k zabudování
J 3837 01
Vana včetně čelního panelu, bočních panelů, nosné konstrukce a odpadu (J 3838 01)

Umyvadlo 110 x 54 cm
s postranními odkládacími plochami
J 4059 01

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
J 3610 01

Skříňka pod umyvadlo 109 x 32 x 40 cm
barva/struktura: dýha tmavá – odstín Wenge
J 3927 CT

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
J 3608 01
Klozetové sedátko s automatickým
sklápěním (J 4060 01)

Zrcadlová skříňka 110 x 48 x 17 cm
barva/struktura: dýha tmavá – odstín Wenge
J 3928 CT
Polička pod zrcadlo 110 x 13 cm (J 3929 BH)

Bidet
jeden otvor pro armaturu
J 3603 01

Klozet kombi
s hlubokým splachováním
J 3604 01
Nádrž spodní napouštění (J 3607 01)
Klozetové sedátko (J 3612 01)

Kolekce Sweet Life je dodávána pouze v barvě bílé (01)
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Small +
Nový koncept pro malé koupelny
Společnost Ideal Standard věnuje neustále pozornost
tematice moderního světa a změnám životního stylu.
Novým konceptem, který je zaměřen na malé koupelny,
je inovativní program Small +.
Design kolekce od návrháře Franca Bertoliho je velmi
jednoduchý, zároveň propracovaný do všech detailů.

Design: Franco Bertoli
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Small +

Série sanitárních výrobků, složená z umyvadel, klozetů
a bidetů, je doplněna atraktivním koupelnovým
nábytkem včetně doplňků a elegantních zrcadel
s vyklápěcími dvířky. Koupelnový nábytek tvoří
několik typů skříněk pod umyvadlo, zvlášť efektní
a velmi praktické jsou pak postranní skříňky.
Zajímavým prvkem je spojený klozet a bidet do
jednoho výrobku sanitární keramiky, který umožní
použít oba tyto prvky i ve velmi malé koupelně.
Součástí kolekce Small + je také sprchový kout,
keramická vanička 90 x 90 cm a akrylátová vana
150 x 76/70 cm.
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Small +
Umyvadlo 90 x 42,5 cm
s odkládacími plochami
T 0123 01

Umyvadlo 79 x 42,5 cm
s odkládacími plochami
T 0120 01

Umyvadlo 68 x 42,5 cm
s odkládacími plochami
T 0119 01

Umyvadlo 90 x 42,5 cm
s odkládací plochou vlevo
T 0125 01
S odkládací plochou vpravo (T 0124 01)

Umyvadlo 79 x 42,5 cm
s odkládací plochou vlevo
T 0122 01
S odkládací plochou vpravo (T 0121 01)

Umyvadlo 68 x 42,5 cm
s odkládací plochou vlevo
T 0770 01
S odkládací plochou vpravo (T 0760 01)

Umyvadlo 68 x 42,5 cm
T 0780 01

Umývátko 51 x 42 cm
T 0118 01

Umývátko rohové 47,5 x 50,5 cm
T 0117 01

Kolekce Small+ je dodávána pouze v barvě bílé (01)

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
T 5075 01

Bidet
jeden otvor pro armaturu
T 5074 01
Klozet kombi
odpad horizontální
T 3155 01
Nádrž spodní napouštění (T 4019 01)
Klozetové sedátko (T 6384 01)

Klozet závěsný
T 3057 01
Klozetové sedátko
s automatickým sklápěním
(T 6385 01)

TWIN klozet/bidet
včetně klozetového sedátka
s armaturou
a držákem na toaletní papír
T 3069 01

Vana 150 x 76/70 cm
včetně nohou
levá – E 7064 01
Čelní panel 150 cm (E 7231 01), boční panel 70 cm (E 4140 01)
Pravá – (E 7074 01)
Čelní panel 150 cm (E 7241 01), boční panel 70 cm (E 4140 01)
Sprchový kout 90 x 90 cm
výška stěny – 190 cm
levý – TC 120 YB
Pravý – (TC 121 YB)
Sprchová vanička keramická 90 x 90 x 7 cm
s laminátovou podložkou (T 1051 01)
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Small +
Skříňka pod umyvadlo
70 x 35 x 50 cm
s dvířky
T 0675 CT
Umyvadlo 79 x 42,5 cm s odkládací
plochou vpravo (T 0121 01)

Skříňka pod umyvadlo
70 x 35 x 50 cm
s výsuvným kontejnerem
T 0677 CT
Umyvadlo 79 x 42,5 cm s odkládací
plochou vpravo (T 0121 01)

Skříňka pod umyvadlo
50 x 35 x 50 cm
s dvířky
T 0673 CT
Umyvadlo 68 x 42,5 cm (T 0119 01)

Skříňka pod umyvadlo
90 x 35 x 50 cm
s dvířky
T 0681 CT
Umyvadlo 90 x 42,5 cm (T 0123 01)

Skříňka pod umyvadlo
81 x 35 x 50 cm
s dvířky vlevo a výsuvným kontejnerem
T 0680 CT
Umyvadlo 90 x 42,5 cm s odkládací plochou
vlevo (T 0125 01)

Skříňka pod umyvadlo
50 x 35 x 50 cm
s výsuvným kontejnerem
T 0674 CT
Umyvadlo 68 x 42,5 cm s odkládací
plochou vlevo (T 0770 01)

Skříňka pod umyvadlo
33 x 33 x 53 cm
se zaoblenými dvířky
T 0683 DX
Umývátko rohové 47,5 x 50,5 cm
(T 0117 01)

Polosloup
T 4020 01
Kruhový držák na ručníky
tmavý kov
T 3083 AA
Umyvadlo 68 x 42,5 cm (T 0780 01)

Kruhový držák na ručníky
tmavý kov
T 3083 AA
Umyvadlo 68 x 42,5 cm (T 0780 01)
Umyvadlo 68 x 42,5 cm
s odkládací plochou vlevo (T 0770 01)
Polosloup T 4020 01

Koupelnový nábytek Small+ je dodáván v provedení dýha tmavá – odstín Wenge (CT),
melaminová dýha dubové dřevo – světlá (SV) a bílý lak (DX)

Postranní
závěsná skříňka
34 x 34,5 x 162 cm
s dvířky – zrcadlo
z tvrzeného skla
T 0687 CT

Postranní
závěsná skříňka
33 x 35 x 162 cm
s dvířky
a vertikálním madlem
T 0686 CT

Postranní závěsná skříňka
17,5 x 40,5 x 93 cm
s otevřenými policemi
T 0689 CT
Postranní skříňka
17,5 x 40,5 x 101 cm
s výsuvným kontejnerem
a vertikálním madlem
T 0690 CT

Rohové zrcadlo
38,5 x 68 cm
s dvířky otvíratelnými vpravo
s osvětlením a policemi
z tvrzeného skla
T 4178 CT

Postranní skříňka
17,5 x 40,5 x 194 cm
s výsuvným
kontejnerem
a vertikálním madlem
T 0688 CT

Výklopné zrcadlo
90 x 68 x 15 cm
s osvětlením a policemi
z tvrzeného skla
T 4175 CT

Postranní skříňka
33 x 35 x 85 cm
s pojízdnými kolečky
se zásuvkou a dvířky
T 0685 CT
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Cantica
Jednoduché a všestranné řešení
Kolekce Cantica je neobyčejná díky jednoduchosti svých tvarů a všestrannosti
při každodenním použití. Je ideálním řešením pro všechny, kteří dávají přednost
jemným tvarům, jež přinášejí komfort a pohodlí. Závěsný klozet a bidet Cantica
jsou charakteristické svými jednoduchými geometrickými tvary s ladným zaoblením,
v současné době velmi žádanými. Díky svému designu mají závěsný klozet a bidet
také neobyčejně pohodlnou údržbu a čištění a velmi snadnou montáž.

Design: Franco Bertoli
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Cantica

Umyvadla Cantica je možné instalovat
klasicky s polosloupem nebo kombinovat s koupelnovým nábytkem. Ten
tvoří několik typů skříněk s výsuvným
kontejnerem nebo otevřených skříněk
s chromovým krytem sifonu. Koupelnový
nábytek Cantica je dodáván v provedení
dubové dřevo světlé nebo tmavé.

106

107

Cantica
Umyvadlo 93,5 x 54 cm
T 0745 01
Polosloup (T 4021 01)

Umyvadlo na desku 60 x 45 cm
T 0957 01
Sifon k umyvadlu – chrom (N 9757 AA)

Umyvadlo zápustné 62 x 52 cm
T 0843 01

Umyvadlo 70 x 50 cm
T 0877 01
Polosloup (T 4021 01)

Umyvadlo na desku 45 x 45 cm
T 0958 01
Sifon k umyvadlu – chrom (N 9757 AA)

Umyvadlo 60 x 45 cm
T 0956 01
Polosloup (T 4021 01)

Umyvadlo 99,5 x 50 cm
T 0959 01

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
T 3115 01
Klozetové sedátko (T 6299 01)
Klozetové sedátko s automatickým sklápěním
(T6298 01)

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
T 5065 01

Kolekce Cantica je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Umyvadlová centrální
skříňka 100 x 43 x 33 cm
s výsuvným kontejnerem
a pochromovaným držákem na ručníky
K 2166 SV
Umyvadlo na desku 60 x 45 cm (T 0957 01)

Umyvadlová centrální
skříňka 75 x 43 x 33 cm
s výsuvným kontejnerem
a pochromovaným držákem
na ručníky
K 2167 SV
Umyvadlo 70 x 50 cm (T 0877 01)

Umyvadlová centrální
skříňka s dvířky
50 x 43 x 33 cm
s pochromovaným držákem
na ručníky
K 2168 SV
Umyvadlo na desku 45 x 45 cm
(T 0958 01)

Umyvadlová centrální
skříňka otevřená
75 x 43 x 33 cm
s pochromovaným krytem sifonu
a držákem na ručníky
K 2165 SV
Skříňka 100 x 43 x 33 cm
(K 2164)
Umyvadlo na desku 60 x 45 cm
(T 0957 01)

Postranní závěsná
skříňka
40 x 30 x 110 cm
K 2210 SV

Speciální nábytek pod umyvadlo
pro umyvadla T 0745 01 a T 0877 01
dvě skříňky v provedení hrušeň/bílá
T 0655 HM
Speciální nábytek – vpravo skříňka
vlevo kovová polička (T 0653)

Koupelnový nábytek Cantica je dodáván v provedení dýha z pravého dubového dřeva – tmavá (EG) a světlá (SV), koupelnový nábytek
T 0655 a T 0653 pro umyvadla 93 a 70 cm je dodáván v provedení hrušeň/bílá (HM) a javor/bílá (YN)
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Avance
Nápad přichází ve tvaru
Jen skutečně dokonalý design může obstát v každodenním životě:
Jemné, tělu odpovídající tvary kolekce Avance se perfektně
přizpůsobí Vaší činnosti u umyvadla. Ergonomie těla nachází
v umyvadle Avance perfektní soulad. Na toto setkání se budete každý
den znovu těšit.
Geniální a zároveň jednoduché: Z čisté geometrie kruhu vznikl
nezaměnitelný designérský koncept stylové čistoty 21. století. Série
Avance představuje ideální kolekci pro lidi, kterým se líbí propojení
dokonale čistých tvarů s praktickým užitkem a ekologickým
smýšlením.

Design: Wolfgang Deisig (Deisig-Design)
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Avance
Umyvadlo 85 x 56 cm
K 0634 01
Polosloup (K 0056 01)

Umyvadlo 65 x 52,5 cm
K 0632 01
Polosloup (K 0056 01)

Umývátko 50 x 39,5 cm
K 0635 01
Polosloup (K 0057 01)

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
K 5036 01

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
K 3074 01
Klozetové sedátko (K 7031 01)

Umyvadlo zápustné
57 x 48 cm
K 0636 01

Urinál koupelnový
přítok zakrytý
K 5526 01
Víko k urinálu (K 7032 01)

Urinál
přítok zakrytý
K 5525 01

Kolekce Avance je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Vana 180 x 90 cm
k zabudování
K 6631 01

Vana 190 x 100 cm
k zabudování
K 6695 01

Vana 160 x 80 cm
k zabudování
K 6696 01
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Design: Marc Sadler

Washpoint
Jednoduše krásná s neskutečnými možnostmi kombinací
Koupelnová řada Washpoint se vyznačuje širokou nabídkou sanitární keramiky se speciálně navrženým
koupelnovým nábytkem a několika typy akrylátových van. Všechny prvky jsou charakteristické svým zajímavým
a estetickým designem, dokonalou funkčností a velmi atraktivními cenami.
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Washpoint
Umyvadla kolekce Washpoint jsou zajímavá svou
možností neskutečných kombinací – klasicky
s polosloupem nebo s koupelnovým nábytkem,
a to jako umyvadla na desku nebo zasazená pod
desku. Také koupelnový nábytek nabízí velmi široký
výběr použití. Varianta START se vyznačuje jednoduchým designem v kombinaci s pochromovanými
držáky na ručníky v provedení dýha – bukové
dřevo, varianta TREND představuje klasické skříňky
pod umyvadla s čelními dvířky v provedení laminát
březové dřevo a boční desky ve strukturálním
šedém laku. Jednotného stylu lze dosáhnout
použitím doporučených armatur a koupelnových
doplňků kolekce Ceramix Style.
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Washpoint
Umyvadlo 70 x 48 cm
R 3190 01
Polosloup (R 3309 01)

Umyvadlo 60 x 45 cm
R 3181 01
Polosloup (R 3309 01)

Umyvadlo 56 x 45 cm
R 3180 01

Umývátko 50 x 38 cm
R 3169 01

Umývátko 50 x 35 cm
R 4212 01
Polosloup (R 3310 01)

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
R 3718 01

Umyvadlo zápustné
pod desku 50 x 38 cm
R 4123 01

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
R 3426 01
Klozetové sedátko (R 3922 01)
Klozetové sedátko s automatickým
sklápěním (R 392 01)

Vana 170 x 90/80 cm
asymetrická verze – pravá
R 2042 01
Čelní panel vpravo (R 2341 01)
Asymetrická verze – levá (R 2043 01)
Čelní panel vlevo (R 2342 01)
Boční panel 80 cm (R 2344 01), boční panel 70 cm (R 2345 01)

Vana 170 x 75 cm
k zabudování
R 2041 01

Vana DUO 170 x 75 cm
K 6072 01

Vana DUO 180 x 80 cm
K 6073 01
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Washpoint
TREND skříňka pod umyvadlo
160,2 x 46,2 x 48 cm
barva/struktura:
čelní dvířka – laminát březové dřevo/
/boční desky – šedý lak
R 5908 FP
Kryt sifonu (R 5889 AA)
Umyvadlo 70 x 48 cm (R 3190 01)

TREND skříňka pod umyvadlo
160,2 x 46,2 x 48 cm
barva/struktura:
čelní dvířka – laminát březové dřevo/
/boční desky – šedý lak
R 5908 FP
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

TREND skříňka pod umyvadlo
80,2 x 46,2 x 48 cm
barva/struktura: čelní dvířka – laminát
březové dřevo/boční desky – šedý lak
R 5904 FP
Kryt sifonu (R 5889 AA)
Umyvadlo 70 x 48 cm (R 3190 01)

TREND polička na zeď
20 x 15 x 60 cm
barva/struktura:
laminát březové dřevo
R 5912 FP

TREND skříňka pod umyvadlo
80,2 x 46,2 x 48 cm
barva/struktura: čelní dvířka – laminát
březové dřevo/boční desky – šedý lak
R 5904 FP
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

TREND
postranní skříňka
30,2 x 32,2 x 68 cm
barva/struktura: čelní
dvířka – laminát
březové dřevo/boční
desky – šedý lak
R 5909 FP

TREND skříňka pod umyvadlo
160,2 x 46,2 x 48 cm
barva/struktura:
čelní dvířka – laminát březové dřevo/
/boční desky – šedý lak
R 5907 FP
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

TREND skříňka pod umyvadlo
80,2 x 46,2 x 48 cm
barva/struktura: čelní dvířka – laminát
březové dřevo/boční desky – šedý lak
R 5903 FP
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

TREND
postranní skříňka
30,2 x 32,2 x 133 cm – vysoká
barva/struktura:
čelní dvířka – laminát březové
dřevo/boční desky – šedý lak
R 5910 FP

Koupelnový nábytek Washpoint TREND je dodáván v provedení čelní dvířka – laminát béžové dřevo, boční desky – strukturální šedý lak (FP)

START deska pod umyvadlo
150 x 48 x 21,6 cm
s pochromovanými držáky na ručníky
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5875 FN
Kryt sifonu (R 5889 AA)
Umyvadlo 70 x 48 cm (R 3190 01)

START deska pod umyvadlo
80 x 48 x 21,6 cm
s pochromovanými držáky na ručníky
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5871 FN
Kryt sifonu (R 5889 AA)
Umyvadlo 65 x 48 cm (R 3182 01)

START polička na zeď
20 x 14,4 x 60 cm
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5885 FN

START deska pod umyvadlo
150 x 48 x 21,6 cm
s pochromovanými držáky na ručníky
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5875 FN
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

START deska pod umyvadlo
80 x 48 x 21,6 cm
s pochromovanými držáky na ručníky
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5871 FN
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

START postranní
regál
40,1 x 30 x 105 cm
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5882 FN

START deska pod umyvadlo
150 x 48 x 21,6 cm
s pochromovanými držáky na ručníky
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5874 FN
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

START deska pod umyvadlo
80 x 48 x 21,6 cm
s pochromovanými držáky na ručníky
barva/struktura:
dýha bukové dřevo
R 5870 FN
Umyvadlo 56 x 45 cm (R 3180 01)

Zrcadlo s osvětlením
80 x 90 cm
R 5887 NU
Postranní poličky k zrcadlu
20 x 12 x 4 cm
START (R 5886 FN)
TREND (R 5913 FP)

Zrcadlo s osvětlením
120 x 90 cm
R 5888 NU

Koupelnový nábytek Washpoint START je dodáván v provedení dýha – bukové dřevo (FN)
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Design:
Ideal Standard Europe

San ReMo pro vyšší kvalitu života
Věřili byste, že San ReMo Vám může nabídnout víc, než jen
výhodnou cenu? Atraktivní design, vysokou kvalitu a velký
výběr velikostí – již to vyvolává velký dojem. A kromě toho
svou koupelnu můžete navíc uspořádat přesně podle Vašich
představ – přirozeně, harmonicky a náročně. Vaší fantazii
neklade San ReMo žádné překážky! Nadčasový design je tak
harmonický a tvarově hezký, že nabízí mnoho variant
v různých stylech.

122

123

Pro vyšší kvalitu života
Designéři nedali název této sérii, jak by se na
první pohled zdálo, podle známého italského
města, ale má trochu jiný význam. Není
důležité, má-li být koupelna Sanována,
Renovována či jednoduše Modernizována –
San ReMo je v každém případě tou správnou
volbou. Všechny výrobky kolekce San ReMo
jsou samozřejmě v prvotřídní kvalitě s nadčasovým designem a praktickou funkčností za
velmi výhodnou cenu.
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Umyvadlo 70 x 54 cm
E 7480 01
Polosloup (E 7492 01)

Umyvadlo s postranními
odkládacími plochami 95 x 52 cm
R 3151 01
Polosloup (E 7492 01)

Umyvadlo 65 x 55 cm
pro tělesně postižené
s přepadovým otvorem
E 7651 01

Umyvadlo 60 x 49 cm
E 7460 01
Polosloup (E 7492 01)

Umývátko 45 x 36 cm
E 7420 01
Polosloup (E 7502 01)

Umyvadlo s postranními
odkládacími plochami 80 x 50 cm
R 3154 01
Polosloup (E 7492 01)

Klozet závěsný
pro tělesně postižené
R 3402 01
Klozetové sedátko (R 3913 01)

Umyvadlo zápustné
56 x 48 cm
R 4101 01

Umyvadlo 60 x 38 cm
R 3171 01
Vhodné do malých koupelen
Polosloup (E 7502 01)

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
R 3401 01
Klozetové sedátko (R 3913 01)

Klozet závěsný 48 x 35,5 cm
s hlubokým splachováním
R 3493 01
Vhodný do malých koupelen
Klozetové sedátko (VV 3006 01)

Kolekce San ReMo je dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
R 3703 01

Klozet kombi
odtok horizontální
s hlubokým splachováním
R 3423 01
Nádrž spodní napouštění (R 3600 01)
Klozetové sedátko (R 3913 01)

Bidet
jeden otvor pro armaturu
R 3701 01

Klozet kombi 60,5 x 36,5 cm
včetně klozetového sedátka
s hlubokým splachováním
odtok horizontální
R 9550 01
Vhodný do malých koupelen

Vana 180 x 80 cm
se zabudovanou podpěrou hlavy
R 2228 01
Vana 170 x 75 cm (R 2100 01),
170 x 70 cm (R 2231 01), 160 x 75 cm (R 2229 01)
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Daylight
Promyšlené detaily
Charakteristickým prvkem designu umyvadel je široký odkládací
prostor. Jednoduché a čisté tvary umyvadel Daylight dokonale
vyniknou díky integrovanému přepadu Ideal Flow, který navíc
přispívá k větší čistotě a hygieně. Umyvadla jsou nabízena v pěti
různých velikostech včetně dvojumyvadla a zápustného umyvadla.
Kolekce Daylight je doplněna atraktivním koupelnovým nábytkem
a také doplňky a elegantními zrcadly. Za dvířky vysoké a postranní
skříňky se ukrývají zásuvky s odkládacím prostorem poskytujícím
ideální možnost k umístění mnoha drobných pomůcek do koupelny.
Výsuvné kontejnery jsou vybaveny speciální vodicí lištou
k úplnému vytažení a mechanismem s automatickým dovíráním.
Umyvadla je možné harmonicky kombinovat s kolekcemi Moments
a Tonic.

Design: Artefakt
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Daylight

Díky systému skrytého integrovaného přepadu Ideal Flow
vyvinutého společností Ideal Standard se klasický přetokový otvor
na umyvadle stává minulostí. Tím ještě více vyniknou elegantní
tvary umyvadel Daylight. Ideal Flow navíc přispívá k větší
čistotě a hygieně.

Ideální řešení
pro každou koupelnu
Skříňky a umyvadla Daylight se dají snadno
kombinovat a lze je tedy velmi rozmanitě
využít, od jednoduchého umyvadla přes volně
vytvořenou kombinaci jednotlivých prvků až
k celistvé jednotce umyvadlo–skříňka. Kolekce
Daylight je vhodná právě tak do malých
koupelen, jako do prostornějších koupelen
pro celou rodinu. Díky čistým lineárním tvarům
lze výrobky kolekce Daylight harmonicky
umístit do klasického i moderního prostředí.

Zrcadlové skříňky kolekce Daylight Vám zajistí dokonalý
pohled nejen díky zabudovanému osvětlení. Dvířka této
skříňky mají zrcadla na vnější, ale také na vnitřní straně a lze
je otvírat až do úhlu 175 stupňů, což je velmi praktická pomoc
při líčení, úpravě účesu nebo holení. Pilníček, nůžky a další
pomůcky můžete rovněž umístit tak, aby byly po ruce – na
magnetickou lištu na vnitřní straně skříňky. Také fén
lze umístit na dosah ruky na spodní část skříňky nebo na
zrcadlovou skříňku.
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Daylight
Umyvadlo 100 x 50,4 cm
K 0728 01
Polosloup (K 0071 01)

Dvojumyvadlo 130 x 51 cm
K 0729 01
Polosloup (K 0071 01)

Skříňka pod umyvadlo 80 cm
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – tmavá
K 2214 EG
Umyvadlo 80 x 50,4 cm (K 0727 01)

Umyvadlo 80 x 50,4 cm
K 0727 01
Polosloup (K 0071 01)

Umyvadlo zápustné
58 x 44 cm
K 0730 01

Skříňka pod umyvadlo 70 cm
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – světlá
K 2213 SV
Umyvadlo 70 x 48,8 cm (K 0726 01)

Umyvadlo 70 x 48,8 cm
K 0726 01
Polosloup (K 0071 01)

Skříňka pod umyvadlo 100 cm
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – tmavá
K 2215 EG
Umyvadlo 100 x 50,4 cm (K 0728 01)

Skříňka pod dvojumyvadlo 130 cm
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – světlá
K 2216 SV
Dvojumyvadlo 130 x 51 cm (K 0729 01)

Umyvadla kolekce Daylight jsou dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Výsuvný kontejner
s boxem na kosmetické
ubrousky
barva/struktura: dýha
dubové dřevo – tmavá
K 2224 EG

Symetrická postranní skříňka
60 cm
vlevo dvířka, uvnitř výsuvný kontejner
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – tmavá
K 2222 EG
Vpravo dvířka (K 2223)

Asymetrická postranní skříňka
47,5 cm
vlevo dvířka, uvnitř výsuvný kontejner
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – světlá
K 2220 SV
Vpravo dvířka (K 2221)

Postranní skříňka vysoká
35 x 37 x 163,5 cm – levá
uvnitř 2 výsuvné kontejnery
a 3 skleněné poličky
barva/struktura: dýha dubové
dřevo – světlá
K 2225 SV
Pravá (K 2226)

Zrcadlová skříňka s osvětlením 100 cm
barva/struktura: dýha dubové dřevo – tmavá
K 2219 EG

Zrcadlová skříňka s osvětlením 70 cm
barva/struktura: dýha dubové dřevo – světlá
K 2217 SV

Zrcadlová skříňka s osvětlením 80 cm
barva/struktura: dýha dubové dřevo – tmavá
K 2218 EG

Držák na ručníky
K 2227 AA

Držák na fén
K 2228 AA

Koupelnový nábytek Daylight je dodáván v provedení melaminová dýha dubové dřevo – tmavá (EG) a světlá (SV)
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IQ
Vytříbený styl a mnoho kombinací
Dvě písmena IQ charakterizují tuto kolekci umyvadel, která nabízejí požitek lehkého, puristického a tvarově
jednoduchého designu s inteligentním a vytříbeným stylem. Čtyři extravagantní typy umyvadel, která jsou
dodávána se dvěma koupelnovými sestavami z vysoce kvalitní leštěné oceli, nabízejí velké možnosti kombinací,
jež dávají koupelně noblesní podobu a výstřední styl.
Umyvadla IQ lze harmonicky kombinovat se sanitární keramikou a akrylátovými vanami kolekce Tonic.

Design: Neunzig–Grad
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IQ
Umyvadlo 70 x 52 cm
s jedním otvorem pro armaturu
K 0675 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Umyvadlo 80 x 52 cm
bez otvoru pro armaturu
K 0694 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Dvojumyvadlo 130 x 52 cm
s jedním otvorem pro armaturu
K 0679 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Umyvadlo 70 x 52 cm
bez otvoru pro armaturu
K 0693 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Umyvadlo 100 x 52 cm
s jedním otvorem pro armaturu
K 0677 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Dvojumyvadlo 130 x 52 cm
bez otvoru pro armaturu
K 0697 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Umyvadlo 80 x 52 cm
s jedním otvorem pro armaturu
K 0676 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Umyvadlo 100 x 52 cm
bez otvoru pro armaturu
K 0695 01
Sifon k umyvadlu – provedení chrom
(A 3488 AA)

Držák ručníku – 1 ks
K 2177 BJ

Umyvadla kolekce IQ jsou dodávána v barvě bílé (01) a také s povrchovou úpravou IDEAL PLUS

Koupelnová skříňka
130 x 51 x 67,4 cm
K 2176 BJ
Pro umyvadla 100 cm, 80 cm a 70 cm

Koupelnová skříňka
99,4 x 51 x 79,9 cm
K 2175 BJ
Pro umyvadla 100 cm

Koupelnová skříňka
79,4 x 51 x 79,9 cm
K 2174 BJ
Pro umyvadla 80 cm

Koupelnová skříňka
130 x 51 x 67,4 cm
K 2188 BJ
Pro dvojumyvadla 130 cm

Koupelnový nábytek IQ je dodáván v provedení dýha – bukové dřevo/leštěná ocel (BJ)
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Independent

Design: Franco Bertoli

Avantgardní a nesrovnatelný design
Independent jsou elegantní a designově zajímavá
umyvadla navržená designérem Francem Bertolim.
Speciálně tvarovaná umyvadla obdélníkového
a čtvercového tvaru nebo umyvadla s postranními
odkládacími plochami, která je možno kombinovat
s nábytkem pod umyvadlo a zrcadlem v provedení
hrušeň nebo javor.

Umyvadlo s postranními odkládacími
plochami 110 x 52 cm
T 0744 01
Držák na ručníky z nerez oceli (T 0267 AA)
Sifon k umyvadlu – chrom (N 9757 AA)

Speciální nábytek
pod umyvadlo
vpravo skříňka, vlevo kovová polička
v provedení javor/bílá
T 0653 YN
Sifon k umyvadlu – chrom (N 9757 AA)

Speciální nábytek
pod umyvadlo
dvě skříňky v provedení hrušeň/bílá
T 0655 HM
Sifon k umyvadlu – chrom (N 9757 AA)

Umyvadlo 45 x 45 cm ve tvaru čtverce
T 0864 01
Umyvadlo 60 x 45 cm (T 0865 01)
Speciální skříňka pod umyvadlo v provedení
javor (T 0651 DV)
Zrcadlo s dřevěnou poličkou v provedení
javor (T 4163 DV)

Dvojumyvadlo 93 x 50 cm
P 1519 01
Polosloup (P 1763 01)

Umyvadla kolekce Independent jsou dodávána v barvě bílé (01)
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Hotelová

umyvadla na míru...

Umyvadlo 150 x 48 cm
celkový rozměr 150 cm, bez řezů
J 3869 00
Umyvadlo min. 110 – max. 150 x 48 cm
1 asymetrický řez pravé strany
J 3871 00
Umyvadlo min. 110 – max. 150 x 48 cm
1 asymetrický řez levé strany
J 3872 00
Umyvadlo min. 70 – max. 150 x 48 cm
2 asymetrické řezy levé i pravé strany
J 3873 00
Umyvadlo min. 70 – max. 150 x 48 cm
2 symetrické řezy levé i pravé strany
J 3870 00

Pět základních modelů umyvadel představuje široký prostor pro
realizaci ideální nejen hotelové koupelny. Umyvadla je možné
upravit symetricky nebo asymetricky, doprava nebo doleva
s možností kombinace s pochromovaným držákem na ručníky
a přesně po centimetrech se přizpůsobí Vašim přáním. Po
seříznutí nelze umyvadlo použít do volného prostoru, je určeno
pouze pro instalaci do nábytku nebo výklenku.

Sifon k umyvadlu – chrom (N 9746 AA)
Držák na ručníky – pochromovaný (J 3918 AA)

Kolekce umyvadel je dodávána pouze v barvě bílé (00)

Kuchyňské dřezy

Společnost Ideal Standard rozšířila svou
nabídku výrobků o kuchyňské dřezy. Jsou
vyráběny z vysoce kvalitní keramiky
v různém provedení a tvarech. Program
kuchyňských dřezů nabízí individuální
možnosti pro každý prostor a design Vaší
kuchyně. Všechny kuchyňské dřezy je
možné doplnit kuchyňskými armaturami
od společnosti Ideal Standard.

Kuchyňský dřez TAMIGI 86 x 50 cm
1 dřez s odkládací plochou
včetně sifonu
J 0706 00

Kuchyňský dřez DANUBIO 116 x 50 cm
2 dřezy s odkládací plochou
včetně sifonu
J 0701 00

Kuchyňské dřezy Tamigi a Danubio jsou dodávány pouze v barvě bílé (00)
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