Soft
Soft vana je vyrobena z nového netradičního materiálu, který vlivem tepla
a vody částečně změkne a přizpůsobí se
tak tvaru Vašeho těla. Nový materiál
použitý pro tuto vanu byl vytvořen metodou rotačního tváření plastů (rotomoulding process). Vnější polyesterová
vrstva chrání vnitřní polyuretanovou
výplň a vytváří tak efekt roztažnosti,
díky němuž tento materiál dosahuje
maximální měkkosti. Vana se tak stává
odolnější, lesklejší a pružnější než
akrylát a na dotek ještě příjemnější.
Navíc udržuje vodu stejně teplou po
delší dobu, čímž snižuje spotřebu vody
a energie. Přísně ergonomická, hladká
a oválná vana nabízí svým uživatelům
vysokou míru luxusu z požitku. Tato
inovační vana je dodávána s vířivým
systémem airpool a s armaturou včetně
příslušenství. Je nabízena o rozměrech
180 x 90 cm, k dodání ve dvou verzích,
buď k montáži ke zdi nebo do
prostoru. Ke snadnějšímu přístupu do
vany je každá z těchto verzí vybavena
elegantním podstavcem a panelem pro
montáž vanové armatury.

Design: Marc Sadler

Vana 180 x 180 cm
vana je dodávána s vířivým systémem airpool, čelním panelem, armaturou
včetně příslušenství a také včetně integrovaného panelu pro instalaci vany
T 9740 01
Speciální panel pro instalaci vany do prostoru – v provedení Wenge (T 9741 CT)
Vana Soft je dodávána pouze v barvě bílé (01)

First
Je tak jednoduché do ní vstoupit,
že se Vám již nebude chtít vylézt
Vstupte do světa First, vany od společnosti Ideal Standard.
S výškou pouhých 48 cm naprosto převrátí Váš styl koupele. Vany
First lze dokonale kombinovat s jakoukoli kolekcí sanitární
keramiky a učiní z Vaší koupelny harmonické a pohodlné
prostředí. Navíc vše máte na dosah ruky. Díky snadnějšímu
vstupu nejen pro děti, ale i starší osoby se tato vana promění
v koupel hlubokého uvolnění i příjemnou relaxaci.

Vana 160 x 90/70 cm – k zabudování – pravá
včetně nosné konstrukce a přepadu Ideal Flow
T 9448 01
Levá – (T 9452 01)

Vana 160 x 90/70 cm – levá
včetně čelního a bočního panelu, nosné konstrukce
a přepadu Ideal Flow s vanovou armaturou
čelní a boční panel – bílý – T 9454 01
čelní a boční panel – dekor dubové dřevo – světlé – (T 9454 SV)
čelní a boční panel – dekor dubové dřevo – tmavé – (T 9454 EG)
Vana 160 x 90/70 cm – pravá
včetně čelního a bočního panelu, nosné konstrukce
a přepadu Ideal Flow s vanovou armaturou
čelní a boční panel – bílý – (T 9450 01)
čelní a boční panel – dekor dubové dřevo – světlé – (T 9450 SV)
čelní a boční panel – dekor dubové dřevo – tmavé – (T 9450 EG)
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First

Vana, která je nižší, avšak má stejný objem vody jako ty ostatní
Vany First byly vytvořeny na základě výzkumu společnosti Ideal Standard a přináší do Vaší koupelny
inovativní technologická řešení. Především je to systém Ideal Flow založený na principu spojených
nádob, který umožňuje vyvinout vanu s výškou pouhých 48 cm od podlahy a přesto zachovat stejný
objem vody jako u běžných van. Jak je to možné? Díky zabudování speciálního nízkého odpadu,
který snižuje prostor pod vanou.

Vana 170 x 70 cm
včetně nosné konstrukce a přepadu Ideal Flow
T 9430 01
Vana 150 x 70 cm – (T 9421 01), 180 x 80 cm – (T 9436 01)
Včetně čelního a bočního panelu v barvě bílé, nosné konstrukce a přepadu
Ideal Flow: vana 150 x 70 – (T 9422 01), 160 x 70 cm – (T 9425 01),
170 x 70 cm – (T 9431 01), 180 x 80 cm – (T 9437 01)
Včetně čelního a bočního panelu v barvě bílé, nosné konstrukce a přepadu
Ideal Flow s vanovou armaturou: vana 150 x 70 – (T 9423 01),
160 x 70 cm – (T 9426 01), 170 x 70 cm – (T 9432 01), 180 x 80 cm – (T 9438 01)

Vany First nepředstavují jen novou
technologii, ale také dokonalou
estetiku a pohodlí. Díky systému
skrytého přepadu Ideal Flow se vana
stává esteticky hezčí, pohodlnou
a snadněji se čistí. Navíc je nyní
odpad na dně vany velmi plochý
a praktický, až téměř nepatrný pro
dotek i pohled.

Vana 130 x 130 cm
včetně čelního panelu, nosné konstrukce a přepadu Ideal Flow
s vanovou armaturou
čelní panel – bílý – (T 9442 01)
čelní panel – dekor dubové dřevo – světlé – (T 9442 SV)
čelní panel – dekor dubové dřevo – tmavé – T 9442 EG
Vana 140 x 140 cm
včetně čelního panelu, nosné konstrukce a přepadu Ideal Flow
s vanovou armaturou
čelní panel – bílý – (T 9446 01)
čelní panel – dekor dubové dřevo – světlé – (T 9446 SV)
čelní panel – dekor dubové dřevo – tmavé – (T 9446 EG)

Vana 130 x 130 cm
včetně nosné konstrukce a přepadu Ideal Flow
T 9440 01
Vana 140 x 140 cm – (T 9444 01)
Vany First jsou dodávány pouze v barvě bílé (01),
čelní a boční panely van v barvě bílé (01) nebo s dekorem dubové dřevo – světlé (SV), tmavé (EG)

182

183

WWW
Chromoterapie

Design: Marc Sadler

Na pohled krásné, elegantní a ergonomické vany, které
byly speciálně navrženy pouze pro instalaci vířivých systémů
Supreme Wellness a Hygiene Plus. Vířivé systémy v sobě
skrývají nejmodernější techniku a funkci a dokonalý
design, jež zahánějí negativní napětí, poskytují nový
elán a zaručí intenzivní pocity relaxace. Nově je systém
Supreme Wellness doplněn o program chromoterapie.
Vana 170 x 80 cm
vana včetně vířivého Supreme Wellness systému
s vanovou armaturou včetně čelního a bočního panelu,
nosné konstrukce a odpadu
levá – T 8944 01
Pravá – (T 8943 01)
Vana levá 180 x 80 cm – (T 8960 01), 190 x 90 cm – (T 8976 01)
Vana pravá 180 x 80 cm – (T 8959 01), 190 x 90 cm – (T 8975 01)

Vana 170 x 80 cm
vana včetně vířivého Hygiene Plus systému
s vanovou armaturou včetně čelního a bočního panelu,
nosné konstrukce a odpadu
levá – T 8933 01
Pravá – (T 8932 01)
Vana levá 180 x 80 cm – (T 8952 01), 190 x 90 cm – (T 8968 01)
Vana pravá 180 x 80 cm – (T 8951 01), 190 x 90 cm – (T 8967 01)

Vany WWW jsou dodávány pouze v barvě bílé (01) a včetně vířivého systému Supreme Wellness nebo Hygiene Plus

Together
Chromoterapie

Vana 140 x 140 cm
k zabudování
T 8912 01
Včetně čelního panelu, nosné konstrukce
a odpadu (T 8913 01)

Vany Together jsou charakteristické elegantním a originálním designem
a kompletností všech doplňků jako je zástěna k vaně a opěrka hlavy.
Představují dokonalé řešení pro relaxaci a uvolnění napětí nashromážděného
během intenzivního pracovního dne. Jsou nabízeny ve třech různých
tvarech s možností instalace vířivých systémů (Twin Plus je nově doplněn
o chromoterapii).

Vana 170 x 70 cm
k zabudování
T 8910 01
Včetně čelního a bočního panelu, nosné konstrukce a odpadu
(T 8911 01)
Zástěna k vaně – delší stěna (L 8710 AA), kratší (L 8711 AA)

Design: Marc Sadler

Vana 160 x 90 cm
k zabudování
levá – T 8914 01, pravá – (T 8916 01)
Včetně čelního a bočního panelu, nosné konstrukce a odpadu
levá – (T 8915 01), pravá – (T 8917 01)

Vany Together jsou dodávány pouze v barvě bílé (01)
Vany lze doplnit vířivým systémem Twin Plus a Hygiene Plus

184

185

Swing New

Ušlechtilým designem od ABB-DESIGN se nám představuje rohová
vana ve čtyřech různých velikostech a ergonomicky zajímavých
tvarech. Se svým měkkým zaoblením a jemným provedením je jako
stvořená pro chvíle relaxace a odpočinku. Vanu lze dle přání doplnit
čelním panelem a dynamickým držákem.

Rohová vana 160 x 160 cm – K 6693 01
V provedení IDEAL CARE s antibakteriální úpravou (K 6694 01)
Čelní panel (K 6697 01)
Rohová vana 150 x 150 cm – K 6688 01
V provedení IDEAL CARE s antibakteriální úpravou (K 6689 01)
Čelní panel (K 6840 01)
Nosná konstrukce pro všechny typy van (K 7275 67)

Rohová vana 140 x 140 cm – K 6687 01
V provedení IDEAL CARE s antibakteriální úpravou (K 6690 01)
Čelní panel (K 6839 01)
Rohová vana 130 x 130 cm – K 6686 01
V provedení IDEAL CARE s antibakteriální úpravou (K 6691 01)
Čelní panel (K 6838 01)
Držák k vaně (K 7942 AA)

Vany Swing New jsou dodávány v barvě bílé (01)

Surf

Aqualia

Kruhová vana Aqualia nevšedních tvarů
a rozměrů přináší svým uživatelům maximální
pohodlí a pocity volnosti při koupání.

Design: Franco Bertoli

Vana kruhového tvaru – průměr 155 cm
T 6039 01
Vana kruhového tvaru včetně montážního
rámu a sifonu k vaně (T 8828 01)

Vana Aqualia je dodávána pouze v barvě bílé (01)

Vana 160 x 90 cm – pravá
K 6536 01
Vana 160 x 90 cm – levá (K 6535 01)

Vany Surf jsou dodávány pouze v barvě bílé (01)
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Navona

Akrylátové obdélníkové vany vhodné pro
zabudování, nebo s použitím čelního a bočního
panelu jsou dodávány s protiskluzovou úpravou
v rozměrech: 150 x 70, 160 x 70 a 170 x 70 cm.
Pro malé koupelny je určena vana k zabudování
se zajímavým rozměrem 120 x 70 cm.

Vana 170 x 70 cm – k zabudování
J 3252 01
Vana k zabudování – 160 x 70 cm (J 3251 01), 150 x 70 cm (J 3250 01)
Vana včetně čelního a bočního panelu, nosné konstrukce
s upevněním do zdi a odpadu
170 x 70 cm (J 3846 01), 160 x 70 cm (J 3847 01) a 150 x 70 cm (J 3848 01)

Vana 120 x 70 cm
k zabudování
J 3477 01

Vany Navona jsou dodávány pouze v barvě bílé (01)

Aqua
Vany Aqua byly navrženy k dosažení maximálního
pocitu fyzického uvolnění. Vysoká ergonomická
pečlivost a zvláštní pohodlnost každého detailu
spolu s elegantními tvary van vytváří ideální
kombinaci prvků, které přemění vanu na nejlepší
místo k uvolnění napětí. Kromě toho je jedinečná
a bohatá rozmanitost jejich tvarů také nejlepší
volbou pro ty, kteří rádi kombinují kvalitu
a pohodlí. To vše je ještě umocněno širokou
nabídkou doplňků jako je podpěra hlavy, madla
a závěsná schránka na časopisy.

Držák k vaně – 1 ks, chrom
pro všechny vany Aqua – K 8014 AA
Závěsná schránka na časopisy
chrom v kombinaci transparentní plast
pro všechny vany Aqua – K 8016 AA
Podpěra hlavy
barva platinově šedá
pro všechny vany Aqua – K 8015 67

Design: R & D Ideal Standard

188

189

Chromoterapie

Aqua
Vana COMBI 170 x 80 cm
k zabudování
K 6219 01
Včetně čelního a bočního panelu, nosné konstrukce
a odpadu (K 6391 01)

Vana 150 x 100 cm
k zabudování
levá – K 6221 01
pravá – (K 6222 01)
Včetně čelního panelu,
nosné konstrukce a odpadu
levá – (K 6395 01), pravá – (K 6394 01)

Vana 180 x 80 cm
k zabudování
K 6223 01

Vana DUO 180 x 80 cm
k zabudování
K 6214 01
Včetně čelního a bočního panelu,
nosné konstrukce a odpadu (K 6392 01)

Vana 140 x 140 cm
k zabudování
K 6217 01
Včetně čelního panelu, nosné konstrukce a odpadu
(K 6393 01)

Vana OVALE 180 x 80 cm
k zabudování
K 6215 01

Vana 190 x 90 cm
k zabudování
K 6216 01

Vany Aqua jsou dodávány pouze v barvě bílé (01)
Vany Aqua lze doplnit vířivým systémem Hygiene Plus, vany Aqua COMBI, DUO a vany 150 x 100 cm a 140 x 140 cm
vířivým systémem Hygiene Plus a Twin Plus (který je nově doplněn o chromoterapii)
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DE LUXE PF 120 cm
profil – Silver Brill
výplň – Satinato
dveře 120 cm levé – T 1241 YB
dveře 120 cm pravé – (T 1239 YB)
Sprchová vanička keramická 120 x 80 cm (T 1076 01)

DE LUXE Q 80 x 90 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
pravá – TC 835 YB
levá – TC 836 YB
Sprchová vanička keramická
SWIM 80 x 90 cm (J 3394 00)

De Luxe
SPRCHOVÉ KOUTY

DE LUXE/C – 67 x 110 x 78 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
dveře 110 cm levé – TC 147 YB
dveře 110 cm pravé – (TC 146 YB)
Sprchová vanička keramická 110 x 78 x 67 cm (T 1080 01)

DE LUXE/C + LF – 67 x 110 x 78 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
dveře 110 cm levé – TC 194 YB
stěna LF pro levé i pravé dveře – TC 193 YB
dveře 110 cm pravé – (TC 192 YB)
Sprchová vanička keramická 110 x 78 x 67 cm (T 1080 01)

Sprchové kouty Aquarian
Sprchové kouty a vanové zástěny AQUARIAN jsou podle funkčnosti a designu rozděleny do několika kategorií.
Skupina Ideal je určena především méně náročným zákazníkům, kteří však požadují kvalitní a značkové
sprchové kouty za rozumnou cenu. Vysokou kvalitu a ideální poměr mezi prodejní cenou a funkcí představují
kouty Prestige. Další skupinu tvoří sprchové kouty s označením Easy, jedná se o výrobky vyšší střední třídy.
Nejvyšší kvalitativní třídu tvoří sprchové kouty De Luxe, které jsou určeny nejnáročnějším zákazníkům.
Kouty De Luxe, Easy a Prestige je možné dodat s povrchovou úpravou IDEAL CLEAN GLASS – umožňuje
snadnější čištění a údržbu a zachovává dokonalý lesk sprchových koutů.

192

193

DE LUXE V2/110 cm
zástěna k vaně – dvojdílná
profil – bílá
výplň – Transparente
levá – TC 352 AC
pravá – (TC 350 AC)

De Luxe
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

De Luxe
SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchové kouty De Luxe mají vynikající, elegantní a minimalistický design. Všechny
modely jsou vybaveny průsvitným těsněním, které zajistí vodotěsnost koutu, dále
těsněním okapového typu s těsnicím páskem, který je možné v případě opotřebení
vyměnit. Jako výplň se používá rovné a zaoblené tvrzené sklo o tloušťce 6 mm
v provedení Transparente a Satinato. Hliníkové profily jsou dodávány v provedení
bílá nebo Silver Brill (kovové doplňky v provedení bílá a chrom), vyznačují se vysokou
technickou kvalitou a elegantními tvary. Upevňovací konzole stěn koutu mohou být
rovněž vybaveny pohodlným věšákem na koupací plášť. Sprchové kouty De Luxe
představují nejvyšší kvalitativní třídu, jež uspokojí nejnáročnější skupinu zákazníků.

DE LUXE A 80 x 80 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
pravá – TC 308 YB
levá – TC 310 YB
Sprchová vanička keramická 80 x 80 cm (T 1070 01)

DE LUXE R
90 x 90 cm
profil – bílá
výplň – Transparente
pravá – TC 202 AC
levá – TC 651 AC
Sprchová vanička
keramická 90 x 90 cm
(T 1004 01)

DE LUXE PA + L
90 x 90 cm
profil – Silver Brill
výplň – Satinato
pravá – T 1476 YB
stěna L 90 cm pro levé
i pravé dveře – T 1412 YB
levá – (T 1491 YB)
Sprchová vanička
keramická 90 x 90 cm
(T 1000 01)

Prestige
SPRCHOVÉ KOUTY
PRESTIGE R 90 x 90 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
rádius 550 mm – T 1563 YB
Sprchová vanička keramická
90 x 90 cm (T 1004 01)
rádius 500 mm – (T 1569 YB)
Sprchová vanička akrylátová TONIC
90 x 90 cm (K 6710 01)

PRESTIGE PSC2
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
dveře 140 cm – T 1117 YB
Sprchová vanička keramická BRIDGE
140 x 70 cm (J 3868 00)

Sprchové kouty vyšší střední třídy Prestige představují
vysokou kvalitu a ideální poměr mezi prodejní cenou
a funkcí nabízeného výrobku. Obvodové profily se vyrábějí
bílé nebo v provedení Silver Brill. Jako výplň je použito
sklo o tloušťce 6 mm v provedení Transparente a Satinato.
Magnety zavírání dveří jsou rovněž pokryty měkkým
těsněním s dlouhodobou životností. Všechna technická
řešení zajišťují snadnou montáž sprchového koutu
a údržbu prostoru mezi posuvným křídlem a stěnou pro
všechny typy a velikosti vaniček.
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Easy
SPRCHOVÉ KOUTY
EASY ROUND 80 x 80 cm
profil – Silver Brill
výplň – Satinato
T 1211 YB
Sprchová vanička keramická
80 x 80 cm (T 1176 01)

EASY OVAL O 68 x 130 x 84 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
dveře 130 cm pravé – T 1248 YB
Sprchová vanička keramická 130 x 84 x 68 cm
pro pravé dveře – (T 1082 01)
Dveře 130 cm levé – (T 1249 YB)
Sprchová vanička keramická 130 x 84 x 68 cm
pro levé dveře – (T 1081 01)

Easy
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA

Sprchové kouty Easy, obdobně jako De Luxe, lze
snadno a rychle instalovat, neboť konstrukce nemá
podobu celoobvodového rámu, ale pouze dvou
svislých profilů. Vysoké úrovně kvality dosahují
sprchové kouty Easy rovněž díky použitým materiálům:
hliníkové profily jsou lakovány nejedovatými
epoxipolyesterovými prášky a jsou nabízeny v provedení bílá nebo Silver Brill. Jako výplň se používá
sklo o tloušťce 6 mm v provedení Transparente
a Satinato. Profily uchycené do zdi vypadají lehce,
ale jsou velmi pevné a zaručují vysokou technickou
kvalitu. Dvířka sprchových koutů se při otvírání
pohybují pomocí plastového segmentu, který je
nazdvihne o 5 mm. Tento systém poskytuje záruku
dlouhodobé odolnosti těsnění umístěného pod
dvířky sprchového koutu. Sprchové kouty Easy
reprezentují vyšší střední třídu.

EASY A 90 x 90 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
pravá – T 1286 YB
levá – T 1288 YB
Sprchová vanička keramická 90 x 90 cm
(T 1000 01)

EASY V1 80 cm
zástěna k vaně jednodílná
profil – bílá
výplň – Transparente
levá – T 1360 AC
pravá – (T 1358 AC)
EASY R 80 x 80 cm
profil – bílá
výplň – Transparente
pravá – T 1220 AC
levá – T 1655 AC
Sprchová vanička keramická 80 x 80 cm
(T 1176 01)
EASY ROUND 90 x 90 cm
profil – Silver Brill
výplň – Transparente
T 1212 YB
Sprchová vanička keramická
90 x 90 cm (T 1004 01)
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Ideal
SPRCHOVÉ KOUTY
IDEAL A 90 x 90 cm
profil – bílá
výplň – Transparente
T 1509 AC
Sprchová vanička keramická
90 x 90 cm (T 1000 01)

IDEAL R 70 x 90 cm
profil – bílá
výplň – Transparente
T 1587 AC – pro levé i pravé provedení
Sprchová vanička keramická SWIM 70 x 90 cm
pravá – J 3392 00
levá – (J 3393 00)

Sprchové kouty Ideal s hliníkovým obvodovým rámem jsou
nabízeny s rovnými a zaoblenými výplněmi z tvrzeného
transparentního skla s bezpečnostní tloušťkou 3 mm nebo
ze syntetického skla s označením Regan. Použité materiály
mají prvotřídní kvalitu a odolnost. Všechna technická řešení
jsou vyvíjena tak, aby byla zajištěna odolnost, funkčnost
a mnohaletá životnost. Sprchové kouty Ideal jsou určeny
především méně náročným zákazníkům, kteří přesto požadují
kvalitní a značkové sanitární zařízení.

IDEAL R 80 x 80 cm
profil – bílá
výplň – Transparente
T 1527 AC
Sprchová vanička keramická 80 x 80 cm (T 1176 01)

IDEAL P 80 cm
profil – bílá
výplň – Transparente
dveře 80 cm – T 1728 AC
Sprchová vanička keramická 80 x 80 cm (T 1070 01)
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Tonax
Design: Marc Sadler

Aromaterapie
Učiňte z parní lázně zvláštní zážitek díky
aromaterapii: stačí přidat pár kapek Vašeho
oblíbeného vonného oleje do speciálního
rozptylovače vůně.

Harmonie světel a zvuků
Vířivý systém Supreme Wellness instalovaný do sprchových kabin Tonax s funkcemi
„parní lázeň“ a aromaterapie Vám uvolní napětí, zbaví stresu a očistí pokožku. Po parní
lázni Vám hydromasáž chladnou vodou pomůže naopak ke zlepšení krevního oběhu
a regeneraci těla i duše.
Tonax Vám nabízí široký rozsah možností, které vyhoví Vaší každodenní náladě a stylu.
Díky volbě provedení vnitřní boční stěny, můžete sprchové kabině Tonax dát osobitý
vzhled.
Další funkce vířivého systému Supreme Wellness - Chromoterapie nabízí pestrou duhu
možností, vznikla ze starobylé orientální léčebné metody a umožňuje využít barev
k zajištění Vaší psychofyzické rovnováhy. Každá barva má své specifické vlastnosti
a díky praktickému tlačítku si v jakékoli chvíli můžete vybrat požadované zabarvení.

Chromoterapie
je terapie, díky níž je docíleno harmonizace fyzické, psychické
a emoční stránky osobnosti pomocí barev, je možné využít 8
barev s funkcí postupného spouštění nebo volba jednotlivé
barvy samostatně
Bílá
navozuje pocit klidu a vyrovnanosti
Zelená
dodává vitalitu, zmírní bolesti hlavy a nespavost
Modrá
probouzí intuici, podněcuje tvořivost a představivost
Indigo
zpomaluje srdeční tep a snižuje krevní tlak, má osvěžující
a uvolňující účinky
Purpurová
posiluje kosti, podporuje inspiraci a podněcuje představivost
Červená
zvyšuje srdeční tep a zrychluje krevní oběh,
dodává novou energii a sílu
Oranžová
podporuje trávení, uvolňuje svalstvo, navozuje optimismus
Žlutá
zlepšuje reakci, očišťuje krev a posiluje nervový systém

Pohodlné sklopné sedátko Vám umožní si během parní lázně zcela odpočinout; lze otočit
směrem ke stěně tak, abyste mohli maximálně využít prostor sprchové kabiny.

Termostatická armatura

MP3 přehrávač

Chromoterapie

Tonax Sx 120 x 80 cm
– levá
sprchová kabina se systémem
Supreme Wellness – T 9769 01
Tonax Dx 120 x 80 cm
– pravá (T 9765 01)

Tonax boční panel
sprchové kabiny
matné sklo – Satinato
T 8607 CU
Sprchová kabina – levá
(T 9769 01)

Tonax boční panel
sprchové kabiny
mozaika
T 8607 DM
Sprchová kabina – levá
(T 9769 01)

Tonax boční panel
sprchové kabiny
zrcadlo
T 8607 BH
Sprchová kabina – levá
(T 9769 01)
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Všechny sprchové kabiny jsou vybaveny
termostatickou armaturou, jednofunkční
ruční sprchou a dálkovým ovládáním,
které umožňuje spustit různé funkce
i zvnějšku sprchové kabiny.

Colorem Q 100 x 100 x 230 cm
WELLNESS systém – sprchová kabina
s vířivým systémem a parní lázní
dekor dřevo – T 9086 01
barva bílá – (T 9074 01)
barva stříbrná – kovový vzhled – (T 9084 01)

Design: Marc Sadler

Nevšední design, dokonalá technologie
Relaxační kabiny Colorem vytvořené designérem Marcem Sadlerem spojují
nevšední design s inovačními prvky tak, aby vyhověly kritériím nových
technologií a estetiky luxusních zařízení. Sprchové kabiny Colorem, jejichž
název vznikl díky barevným alternativám, jsou dnes nabízeny ve tvaru čtverce
(100 x 100 cm) a obdélníku (120 x 80 cm) v provedeních bílá, dekor dřevo a barva
stříbrná s kovovým vzhledem. Z nových technologických inovací jistě oceníte
hlavovou sprchu s dvojitým prstencem, který zajistí pravidelný průtok vody i při
slabším tlaku vody a vytváří efekt „tropického deště“. Dalším překvapením je
parní lázeň dosahující velmi vysoké teploty v rekordně krátkém čase. Inovací je
také dálkové ovládání: různé funkce můžete spustit rovněž zvnějšku sprchové
kabiny. Je tedy pouze na Vás, jaké zážitky toužíte při sprchování prožít: zda
spíše uvolňující nebo zcela osvěžující a intenzivní – všechny funkce jsou Vám
plně k dispozici.

Colorem
SPRCHOVÉ KABINY

Colorem R Dx 120 x 80 x 230 cm – pravá
JET systém – sprchová kabina s vířivým systémem
barva stříbrná – kovový vzhled – T 9169 01
barva bílá – (T 9147 01)
dekor dřevo – (T 9171 01)

Sprchové kabiny Colorem jsou
vybaveny sedátkem a také úložným prostorem s odkládacími přihrádkami

Hlavová dvoufunkční sprcha s efektem „tropický déšť“

Boční trysky
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Sprchové panely
ZENA
Nejvyšší komfort poskytuje sprchovací panel ZENA. Dodává se v provedení
sklo nebo v provedení dýha, odstín Wenge. Je vybaven termostatickou
armaturou, která zaručuje dokonalou funkci a pohodlné ovládání teploty
a objemu vody. ZENA nabízí elegantní ruční sprchu, talířovou hlavovou
sprchu (o průměru 20 cm) a šest integrovaných bočních trysek pro masáž
zad s jemným proudem.
BOP 375
Moderně a dynamicky působí sprchový systém BOP 375, u kterého si lze
vybrat mezi modely montovanými na zeď nebo do rohu. V nabídce je v provedení laminát v barvě stříbrné, s dekorem dřeva v odstínu Wenge nebo
s ledově šedým povrchem. BOP 375 obsahuje termostatickou armaturu
Ceratherm 200, šest osvěžujících bočních trysek, talířovou sprchu (o průměru
18 cm) a ruční sprchu.

Vyšší komfort při sprchování
Kdo hledá naprosto ojedinělý komfort při sprchování, tomu
jsou určeny nové modely sprchových panelů od společnosti
Ideal Standard. Vyznačují se nadčasovými dynamickými
tvary a proměnlivými možnostmi použití. Jsou dodávány
pod označením ZENA, BOP a SLED v různých materiálech
a provedeních. Všechny panely jsou vybaveny termostatickou
armaturou, která zaručuje dokonalou funkci a pohodlné
ovládání, elegantní ruční sprchou, hlavovou sprchou a bočními
tryskami s jemným proudem vody. Sprchové panely ZENA a BOP
je možné doplnit praktickým kosmetickým zrcátkem a poličkou
s integrovanou miskou na sprchové příslušenství.

BOP 350
Nadčasové tvary a proměnlivé možnosti – to je BOP 350, je k dostání jako
klasický sprchový panel s montáží na zeď nebo do rohu, ale také pro
instalaci k vaně, určený zároveň pro napouštění vany. Obdobně jako
předchozí modely je vybaven kvalitní termostatickou armaturou,
elegantní ruční a hlavovou sprchou a šesti integrovanými tryskami pro
masáž zad.
SLED
Pro komfort za příznivou cenu je tu sprchový panel SLED v bílém
provedení. Je k dostání s klasickou nebo termostatickou armaturou
v kombinaci s ruční i hlavovou sprchou (o průměru 18 cm) a čtyřmi
bočními tryskami. Polička pro šampon nebo sprchový gel je integrována
přímo do panelu. Panel SLED je možno instalovat na zeď i do rohu
sprchového koutu.
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Sprchové panely
ZENA sprchový panel 409 x 464 x 1732 mm
s termostatickou armaturou Unitherm
hlavová sprcha, ruční sprcha, 6 bočních trysek
a hadice Idealflex 150 cm
sklo – T 9349 CU – světle zelená
dřevo – T 9349 CT – dýha, odstín Wenge
Polička 30 cm s integrovanou miskou na mýdlo (N 1121 MY)

BOP 375 sprchový panel 414 x 454 x 1592 mm
s termostatickou armaturou Ceratherm 200
hlavová sprcha, ruční sprcha, 6 bočních trysek a hadice Aluflex 150 cm
laminát – T 9347 59 – kovový vzhled, barva stříbrná
laminát – T 9347 CT – dekor dřevo, odstín Wenge
laminát – T 9347 CS – barva ledově šedá
Kosmetické zrcátko (N 1123 AA)
Polička 26 cm s integrovanou miskou na mýdlo (N 1122 MY)

BOP 350 sprchový panel 414 x 454 x 1592 mm
s termostatickou armaturou Ceratherm 200
hlavová sprcha, ruční sprcha, 6 bočních trysek a hadice Aluflex 150 cm
laminát – T 9344 59 – kovový vzhled, barva stříbrná
laminát – T 9344 CT – dekor dřevo, odstín Wenge
laminát – T 9344 CS – barva ledově šedá

SLED sprchový panel
392 x 454 x 1092 mm
hlavová a ruční sprcha, 4 boční
trysky a hadice Aluflex 150 cm
akrylát – barva bílá
s termostatickou armaturou
Ceratherm 200 – T 9341 01
S armaturou – (T 9340 01)

Barevná provedení sanitární keramiky a akrylátových van
Sanitární keramika a akrylátové vany

Bílá
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Barevný náhled je omezen technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Povrchová úprava sanitární keramiky se samočisticím účinkem
bez Ideal Plus

s Ideal Plus
Usadí-li se přece jen na některých místech vápník,
lze jej díky Ideal Plus velmi jednoduše odstranit.

Ve srovnání s tradiční keramikou se Ideal Plus stará
o to, aby bezmála vše během několika sekund
steklo z povrchu.

Bez úpravy Ideal Plus se voda rozptyluje
rovnoměrně. S Ideal Plus se vytvoří velké kapky,
které ihned stečou.

Existuje-li něco jako dokonalost, pak ji najdeme v našem přirozeném prostředí. Kupříkladu příroda nabízí vodu
odpuzující struktury u povrchu rostlin, z nichž pak každá kapka snadno steče. Stejně tak jako rosa nebo déšť
na čerstvém listu se nyní sbíhá voda také na povrchu sanitární keramiky společnosti Ideal Standard v plné
kapky, které se nebudou zdržovat v nejbližším spoji, nýbrž spolehlivě a zcela samy stečou, nebo je lze snadno
setřít. A co víc. Vezmou s sebou většinu nečistot a vápníku.
Méně čištění, více lesku a delší radost z kvalitních keramických povrchů. Ideal Plus je novou ochrannou vrstvou
pro povrchy sanitární keramiky Ideal Standard, která tak učinila další krok k dokonalosti.
Nízká povrchová energie povrchu Ideal Plus nedává nečistotě a vápníku žádnou možnost, aby se na keramice zachytily a udržely.
Voda se naopak sbíhá do větších kapek a ty pak mohou snadno odtéci a spolehlivě s sebou vzít i rozpuštěné usazeniny. Zůstane
pouze dokonale čistý povrch, který nevyžaduje žádnou zvláštní péči, a Vaše kvalitní koupelnová keramika září jako první den. Žádný
strach ze špíny a skvrn. Vše, co nezmizí samo, lze odstranit snadno a rychle měkkým vlhkým hadříkem. A je-li to přece jen nutné,
pomůže efektivně jemný čisticí prostředek, šetrný k životnímu prostředí. Dokonce i samotné vápenaté usazeniny zmizí neuvěřitelně
snadno.

Ideal Clean Glass
speciální povrchová úprava skleněných výplní u sprchových koutů proti usazeninám vodního
kamene, železa a minerálů, umožňující snadnější čištění a údržbu.

Ideal Care
speciální antibakteriální materiál pro klozetová sedátka, víka k urinálům a akrylátové vany
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Barevná provedení armatur
Armatury

Chrom

AA

Velour chrom

AD

Barevný náhled je omezen technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

Úspora (WSVC)
Pomocí funkce WSVC (nastavitelná
regulace úspory vody) – máte lepší
možnost regulace průtoku vody
a energie. Pouhým zvednutím
páky a překonáním odporu můžete
dosáhnout jakéhokoli průtoku vody
mezi 50 a 100 %.
Novou funkci WSVC lze snadno zrušit,
nebo může být ke kartuši přidána
později.

Komfort
Ideal Sandard jako první vyvinul –
a v roce 1969 patentoval – kartuši
s keramickými disky a ukázal tak cestu
všem ostatním. Tato kartuše je
používána ve více než 80 zemích!
Během několika let jsme vyrobili více
než 320 milionů kusů (to je sloup
kartuší vysoký 1600 km). Jsme jediným
výrobcem, který sám vyrábí armatury,
keramické disky i kartuše.
Jsme schopni vyrobit a dodat
technologii, která zvyšuje úroveň všech
našich výrobků. Ideal Standard vyvinul
kartuši CLICK se záměrem zvýšit pohodlí
uživatelů. Díky této technologii je
použití armatur Ideal Standard ještě
snadnější, především díky nové funkci
WSVC (regulace úspory vody), funkci
HWTC (regulace teploty vody)
a pohodlné komfortní zóně.

Kartuše CLICK umožňuje jedinečnou
regulaci teploty vody. Pákou armatury
regulujete tlak a teplotu v rámci
komfortní regulační zóny mezi
34 – 42 °C. Širší komfortní zóna 120°
umožňuje citlivější regulaci a snadnější
pohyb páky.

Bezpečnost (HWTC)
Vylepšená funkce HWTC (regulace
teploty horké vody) – zabudovaná do
kartuše CLICK Vám umožňuje omezit
a regulovat teplotu horké vody
omezením pohybu páky. V poloze 0 lze
pákou dosáhnout nejvyšší teploty horké
vody. Pouhým přizvednutím
a přesunutím plastového kroužku až do
polohy 7 můžete omezit pohyb páky
a tím i teplotu horké vody.

Barevná provedení koupelnového nábytku
Koupelnový nábytek

Vysoce lesklý lak – červený

YF . . . IMAGINE

Vysoce lesklý lak – bílý

WG . . . MOMENTS, IMAGINE

Vysoce lesklý lak
– červený – dekor proužek

RD . . . IMAGINE

Vysoce lesklý lak – bílý
– dekor proužek

RG . . . . IMAGINE

Vysoce lesklý lak
– červený – dekor arabeska

RE . . . IMAGINE

Vysoce lesklý lak – bílý
– dekor arabeska

RH . . . . IMAGINE

Vysoce lesklý lak
– červený – dekor květy

RC . . . IMAGINE

Vysoce lesklý lak – bílý
– dekor květy

RF . . . . IMAGINE

Dýha – hruškové dřevo

HF . . . INDEPENDENT

Dýha – bukové dřevo

FN . . . . CELIA, TONIC GUEST,
. . . . . . . WASHPOINT

Dýha – javorové dřevo

DV . . . INDEPENDENT

Šedý lak

LJ . . . . . TONIC GUEST

Dýha – bukové dřevo/
/leštěná ocel

Bílý lak

DX . . . . SMALL +

BJ . . . . IQ

Dýha tmavá – Wenge

CT . . . . SADLER, SMALL +,
. . . . . . SWEET LIFE

Dýha z pravého dubového
dřeva – tmavá

EG . . . . TONIC, CANTICA,
. . . . . . IMAGINE

Melaminovaná dýha
dubové dřevo – tmavá

EG . . . . DAYLIGHT

Dýha z pravého dubového
dřeva – světlá

SV . . . . MOMENTS, TONIC,
. . . . . . CANTICA, IMAGINE

Melaminovaná dýha
dubové dřevo – světlá

SV . . . . DAYLIGHT, SMALL +

Dýha dřevo – vlašský ořech

DK . . . . SIMPLYU

Dýha – hruškové dřevo/
/bílý lak

Dýha – javorové dřevo/
/bílý lak

Laminát březové dřevo/
/strukturální šedý lak

Vysoce lesklý lak
– tmavě hnědý

HM . . . INDEPENDENT, CANTICA

YN . . . INDEPENDENT, CANTICA

FP . . . . WASHPOINT

DJ . . . .SIMPLYU
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Keramika

Cif Actifizz
Cif Power Cream Koupelna
Cif Koupelna

Plast

Cif Actifizz
Cif Koupelna
Cif Power Cream Koupelna
Cif krémy

Sklo

Cif Power Cream Koupelna
Cif Koupelna
Cif rozprašovač na okna

Chrom

Upozornění: Nepoužívat
Cif Actifizz na starší poškozené
smaltové povrchy.

Cif Actifizz
Cif Power Cream Koupelna
Cif Nerez

Cif Power Cream Super
Universal

Lakované dřevo

Nelakované dřevo

(sprcha)

Na tento povrch
není specializovaný
Cif produkt

Cif Actifizz
Cif na nádobí
Upozornění: Před použitím Cif
Actifizz na lakované povrchy
nejprve vyzkoušet
na malé nenápadné ploše

Koupelnové doplňky

Klozety, bidety

Podlaha, dlaždice

Koupelnové armatury, sprchy

Sprchové kouty

Vany, sprchové vaničky

Cif Actifizz
Cif krémy
Cif Power Cream Koupelna

Guma

Smalt

na podlahy: Cif Brilliance
Cif Power Cream Koupelna
Cif Actifizz
Cif krémy
Cif Super Cream

Akrylát

Umyvadla

Čisticí přípravky Cif doporučené společností Ideal Standard

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623, 415 74 Teplice
Tel.: 417 592 111
Fax: 417 560 772
www.idealstandard.cz

