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Počátky historie české divize společnosti Ideal Standard s.r.o. 

se datují do 2. poloviny 19.století, kdy se v lázeňském městě 

Teplicích začala vyrábět keramika. V roce 1885 zde bratři Alfred 

a Otto Urbachové založili továrnu na porcelán, fajáns 

a keramiku. O 21 let později zde byla započata výroba sanitární 

keramiky (klozety, bidety, pisoáry a umyvadla). V roce 1924 se 

továrna v Teplicích stala fi liálkou společnosti Ditmar-Urbach se 

sídlem ve Znojmě. V průběhu 2. světové války byl závod zařazen 

mezi závody důležité pro obranu říše a dodával své výrobky pro 

armádu na frontu. Po válce byl podnik „zestátněn“ znárodněním 

a v roce 1950 byl převeden pod hospodářskou jednotku 

Keramické závody n. p. Znojmo. Výrobu v té době tvořila 

především vysoce kvalitní sanitární keramika, která byla 

exportována na trhy jako Skandinávie, Kanada, Afrika a Jižní 

Amerika a ozdobná keramika (např. vázy, svícny, šálky nebo 

podšálky). V roce 1990 došlo k rozpadu státního podniku 

Keramické závody Znojmo a v Teplicích vznikla akciová 

společnost Keramické závody Teplice. Ještě týž rok na základě 

privatizačního projektu došlo k převodu podniku formou 

přímého prodeje akcií fi rmě Ideal Standard Europe se sídlem 

v Bruselu (součást společnosti American Standard). V roce 2007 

prodává American Standard sanitární divizi, kam spadá i teplický 

závod, společnosti Bain Capital LLC. 

Společnost Ideal Standard má ve svém portfoliu nejen vysoce 

kvalitní sanitární keramiku, která je z části stále vyráběna 

v Teplicích, ale i ostatní vybavení do koupelen, počínaje 

vodovodními bateriemi, akrylátovými výrobky, koupelnovým 

nábytkem a doplňky konče.

Více než 
125 let historie

HISTORIE



V průběhu několika desetiletí minulého století se díky svým 

převratným inovacím společnost Ideal Standard stala jednou 

z předních fi rem v oboru koupelnového vybavení: po vývoji 

skelné keramiky ve dvacátých letech přinesla v roce 1969 na trh 

sanitárního vybavení revoluční vodovodní baterii CeraMix – první 

pákovou vodovodní baterii s keramickými disky. Technologie 

keramických disků díky jejich tvrdosti a odolnosti proti vodnímu 

kameni znamenala ve světě vodovodních baterií konec éry 

„kapajících kohoutků“. Kolekce koupelnového vybavení Tonca 

od italského designéra Paola Tilche pak v roce 1972 způsobila 

až kultovní průlom úrovně designu koupelnového vybavení. Mezi 

další významné inovace patří povrchová úprava „Ideal Plus“, 

ochranná vrstva na výrobcích sanitární keramiky zabraňující 

nánosům nečistot, a také ekologická „kartuš CLICK“, díky níž lze 

snížit spotřebu vody a energií až o 50 %. Nejnovější inovace 

společnosti Ideal Standard se jmenuje IdealPure® a kromě 

jedinečné technologie zajišťující pitnou vodu 100 % bez obsahu 

niklu a olova, vám přináší ještě ekologičtější vodovodní baterie, 

s nimiž dosáhnete významných úspor vody a energií. Tuto inovaci 

vám po kolekci vodovodních baterií Ceramix Blue nabízíme nově 

také v kolekci Connect Blue.

Tradice 
neustálých inovací
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Mezinárodní inovace 
v oblasti designu
Designéři, se kterými spolupracujeme, mají společné tři věci: mezinárodní věhlas, 

inovační schopnosti a touhu věnovat veškerou svou kreativitu do společné fi lozofi e – 

vytvořit pro vás dokonalou koupelnu.

Matteo Baroni & 
Fabio Valeriani

Baroni a Valeriani spojili své síly 

a v roce 1997 vytvořili architektonickou 

a designérskou společnost. Jejich 

mezinárodně uznávaná činnost se 

zaměřuje na racionální jemné linie 

a různorodost jejich návrhů se uplatňuje 

od ultra-moderních průmyslových designů 

až po budovy ve Vatikánu.

ARTEFAKT

Tomas Fiegl a Achim Pohl založili 

společnost ARTEFAKT v roce 1989 díky 

mezinárodní spolupráci v průmyslovém 

oboru. Tým společnosti tvoří 12 

designérů, kteří pracují na nových 

výrobcích od návrhu až po jeho realizaci.

Ronen Joseph

Designér Ronen Joseph z Milána 

začal svou kariéru vytvořením muzea 

„Merone Modern Art Museum“ a po 

založení ateliéru „RJD Studio“ i nadále 

posouval hranice uměleckých směrů 

a metod složitých designů výrobků.

DESIGNÉŘI



Marc Sadler

Marc Sadler je skvělý designér s bohatými 

zkušenostmi. Po více než čtyři desetiletí 

spolupracuje s předními společnostmi 

zabývajícími se výrobou a vývojem 

různého spotřebního zboží.  Dnes Sadler 

navrhuje především nábytek a vybavení 

včetně elektrických a domácích spotřebičů 

a osvětlení.

Robin Levien

Designér Robin Levien, který získal 

mnoho ocenění, má s vytvářením 

inovačních kolekcí do koupelen pro Ideal 

Standard letité zkušenosti. Je mistrem 

maximálního využití prostoru a jeho 

důmyslný design přemění koupelnu 

jakéhokoliv rozměru na skvělé prostředí 

ke každodennímu využití.

Franco Bertoli

Franco Bertoli je architekt a designér, 

který s Ideal Standard spolupracuje již od 

roku 1984. Jeho ateliér v Miláně obdržel 

v roce 1998 ocenění „ADI Design Index“ 

za kolekci Small – první kolekci Ideal 

Standard navrženou speciálně do malých 

koupelen.
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Dokonalý design dle vašeho vkusu: ať se vám líbí moderní nebo klasický styl, zaoblené 

nebo geometrické tvary, tak společnost Ideal Standard nabízí široký program koupelnového 

vybavení, který vám umožní vytvořit si svou vlastní dokonalou koupelnu.

SANITÁRNÍ KERAMIKA 
A KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

  9



Umyvadlo 90 cm s umyvadlovou baterií, polosloup, 2x polička 35 cm – provedení lesklý bílý lak, 

zrcadlo 90 cm s osvětlením a doplňky, závěsný klozet, bidet s bidetovou baterií a vana – vše Moments.

Click 
technologie

 MOMENTS



Design: 

ARTEFAKT

Skrytý 
přepad

Ideal 
Plus

Soft 
Closing

Prostorově 
úsporný 
sifon

Soft 
Closing

Skryté 
upevnění

Smyslná 
harmonie
Zaoblené a harmonické tvary 

jsou charakteristické pro celou 

tuto kolekci, která nabízí vše od 

umyvadel, van až k vodovodním 

bateriím. Moments je díky svým 

jemným tvarům a kvalitnímu 

provedení zcela přepychovou 

kolekcí.

 11Sanitární keramika
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Přívětivé okamžiky

Vaše každodenní hygiena se stává opakujícím se rituálem, k němuž patří i prostředí, které si sami vyberete. Sami rozhodnete, jak veliké bude umyvadlo a s jakým modelem vodovodní 

baterie. Pak vše doplníte o dokonale se hodící nábytek a také klozet s bidetem. Koupelnu pak zkompletujete vanou, sprchou a některým ze široké škály doplňků. Nyní máte svou zcela 

osobitou koupelnu Moments, ve které budete každý den trávit okamžiky, jež si zamilujete.

MOMENTS
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POTĚŠENÍ

z designu s harmonicky zaoblenými 

hranami: široká nabídka jednotlivých 

součástí vybavení, které se k sobě 

skvěle hodí. Nábytek je dostupný 

v provedení dýha ze světlého 

dubového dřeva nebo lesklý bílý lak, 

přední panel je z matného skla.

MOMENTS



Vana 200 x 90 cm do prostoru se 2 prosvětlenými čelními panely, vanová čtyřotvorová baterie s přepínačem 

a ruční sprchou. Umyvadlo 90 cm s tříotvorovou baterií, skříňka pod umyvadlo 90 cm s výsuvným 

kontejnerem v provedení lesklý bílý lak, zrcadlo 90 cm s osvětlením, koupelnové doplňky.

Sprchový panel Moments:

Patentovaná technologie 

s termostatickou baterií a pěti 

volitelnými sprchovými funkcemi: 

zajistí zcela osobitý prožitek 

ze sprchování. Povrch panelu 

z nerezové oceli vám navíc zaručí 

zcela snadnou údržbu. 

Zrcadla „vše v jednom“ – 

zrcadla se zabudovaným osvětlením 

a důmyslně integrovanou poličkou, 

která slouží jako úložná plocha.

NÁSTĚNNÁ 

VANOVÁ BATERIE

Získala ocenění „Red Dot Design 

Award 2005“ – vanová baterie 

s otočným výsuvným vývodem, 

s manuálním přepínáním pro 

napouštění vany nebo sprchy.

  15Sanitární keramika
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MOMENTS



Umyvadlo a umyvadlová baterie Moments. Jednoduché a stylově elegantní umyvadlo se skříňkou 

v provedení lesklý bílý laka. Umyvadlová baterie Moments díky svému klasickému průmyslovému 

designu vhodně doplňuje tento zcela harmonický komplet. 

Všechny součásti kolekce 

Moments se k sobě dokonale 

hodí. Nejvýraznějším rysem 

kolekce je propojení rovných 

linií s jemně zaoblenými 

křivkami. Výsledkem je 

design, který již získal několik 

významných ocenění. 
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Vhodné především 

do prostorných koupelen

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Moments » viz str. 72

 SimplyU » viz str. 74

Doplňky:

 Moments » viz str. 92

Vana:

 Moments » viz str. 104

Sprchové vaničky:

 Moments » viz str. 164

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchový panel:

 Moments » viz str. 120

 MOMENTS
1. Harmonie: nejkompletnější 

koupelnová kolekce s mimořádnou 

vyvážeností všech prvků.

2. Vhodně navržené doplňky: velké 

množství propracovaných detailů.

3. Důmyslná odkládací přihrádka 

na bočním panelu k vaně je spojením 

pohodlí a užitečnosti s přirozenou krásou.

Dub světlý (dýha)

SV
Lesklý lak bílý

WG 



Umyvadlo Dynamic 80 cm s nástěnnou umyvadlovou baterií, skříňka pod umyvadlo 120 cm v provedení lesklý tmavě hnědý lak, 

zrcadlo 120 cm s osvětlením a doplňky – vše SimplyU.

 SIMPLYU



Neomezené 
možnosti

Vyjádřete svou fantazii pomocí 

rozsáhlé kolekce umyvadel, 

nábytku, vodovodních baterií 

a doplňků. Jednoduše si vytvořte 

a vylaďte svou ideální kombinaci. 

Možnosti jsou nekonečné.

Design: 

ARTEFAKT

IF für Natural 

und Dynamic

Skrytý 
přepad

Soft 
closing

Ideal 
Plus

Prostorově 
úsporný 
sifon

Natural

Dynamic

Intensive
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Umyvadlo Intensive 85 cm s nástěnnou umyvadlovou baterií SimplyU, deska pod umyvadlo 120 cm v provedení vysoce lesklý bílý lak.

SIMPLYU



Dvojumyvadlo Dynamic 120 cm s dvouotvorovou umyvadlovou baterií, 

skříňka pod umyvadlo 120  cm v provedení vlašský ořech, zrcadlo 120 cm s osvětlením a doplňky.

 21Sanitární keramika

a koupelnový nábytek



2 umyvadla na desku Natural 45 cm se dvěmi  nástěnnými umyvadlovými bateriemi SimplyU.

SIMPLYU



INOVACE

Digitální hodiny. Jsou integrované přímo 

do zrcadla, datum a čas se jednoduše zobrazí, 

když zapnete osvětlení.

FUNKČNOST

Má koupelna snů. 

Kombinujte moderní povrchové úpravy, 

různé typy designu, odkládací prostory 

navíc a důmyslné doplňky a sestavte si svou 

koupelnu snů… tak, aby přesně odpovídala 

vašemu osobitému stylu.

Vyberte si svou vodovodní baterii. Instalace 

baterie přímo do umyvadla nebo nástěnná verze, 

oválný či hranatý tvar vývodu, kruhová, oválná nebo 

obdélníková krycí rozeta. Vybírat můžete ze čtyř 

různých typů umyvadlových baterií přesně podle 

vašeho vkusu.

Multifunkční zrcadlo. Zrcadla poskytují 

několik funkcí – jsou kombinací osvětlení a doplňků 

v jednom. Navíc montáž i obsluha zrcadla 

je pouhou hračkou.

 23Sanitární keramika
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Dokonalá estetika: umyvadlo na desku SimplyU 45x12 cm a nábytková konzole 80 cm v provedení vlašský ořech 

v kombinaci s nástěnnou umyvadlovou baterií a zrcadlem 55 cm s doplňky.

SIMPLYU
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Vhodné do všech typů a velikostí koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 SimplyU » viz str. 74

Doplňky:

 SimplyU » viz str. 94

Klozety a bidety:

 Moments » viz str. 10

 Tonic » viz str. 54

Vana:

 Moments » viz str. 104

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchový panel:

 Moments » viz str. 120

 SIMPLYU
1. Vyjádřete svou osobnost: vytvoříte si dokonalou kombinaci, 

která bude vyhovovat vašemu vkusu.

2. Dokonalý vzhled: lze vybírat ze čtyř různých designů 

umyvadlových baterií.

3. Široká nabídka nábytku: získáte maximální úložné prostory 

a fl exibilitu. 

Vysoce lesklý lak tmavě hnědý 
DJ

Vlašský ořech (dýha)

DK

Vysoce lesklý lak bílý

WG



Ideal 
Plus

Soft 
Closing

Purismus 
ve své ryzí 
podobě

Strada je dokonalým výtvorem 

moderního minimalismu. 

Rozmanitost a dynamika 

kolekce se projevuje především 

v dokonale hranatém vzhledu 

vybavení a v inovačních prvcích, 

které se dokonale hodí ke 

každému stylu koupelny. Tato 

kolekce je opravdovou klasikou 

v moderním pojetí.

Vodovodní baterie kolekce Strada 

budou dostupné od září 2012.

 STRADA



Strada umyvadlo 70 cm se skříňkou pod umyvadlo 105 cm, zrcadlo s osvětlením 105 cm, vysoká skříňka 40 cm.
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Klozet a bidet kolekce Mia se dokonale hodí k hranatému designu kolekce Strada.

STRADA



HRANATÁ SANITÁRNÍ KERAMIKA 

Vyberte si ze čtyř velikostí umyvadla vhodných 

ke klasické montáži na stěnu nebo ve verzích 

s otvorem nebo bez otvoru na vodovodní baterii 

k umístění na nábytkovou konzolu. Kolekce je 

doplněna také o zápustná umyvadla k montáži 

pod speciální rám nebo ke kombinaci se skříňkou 

pod umyvadlo.

 29Sanitární keramika
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Krásná kombinace: kulaté umyvadlo Strada O  a deska pod umyvadlo SimplyU.

Moderní 
klasika
Kulatá umyvadla na desku – to je 

opravdová klasika. Jejich hladké 

a puristické tvary jsou již celé jedno 

století součástí tradiční kultury 

vybavení koupelen, v nichž se 

v různých moderních obdobách 

objevují až dodnes. Umyvadla 

na desku Strada O  v kombinaci 

s deskami pod umyvadlo se ve 

vaší koupelně promění v atraktivní 

místo pro každodenní hygienu.

STRADA O



DESIGN 

Umyvadla na desku Strada O  

jsou dostupná ve čtyřech 

kruhových a oválných variantách.

  31Sanitární keramika
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Dokonalé řešení do malých a středně velkých koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Strada » viz str. 76

Klozet a bidet:

 Mia » viz str. 133

Vana:

 Washpoint » viz str. 110

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Magnum 150 » viz str. 122

 Idealrain » viz str. 124

 STRADA
1. Důsledný hranatý design do koupelen v puristickém stylu.

2. Klasická umyvadla na desku v různých variantách.

3. Obsáhlý program vybavení: sanitární keramika, 

vodovodní baterie, koupelnový nábytek a zrcadla.



Nový 
jednoduchý 
design 
koupelny

Dokonalá rovnováha mezi 

minimalistickým designem 

a harmonickou elegancí: kolekce 

SoftMood vás nadchne svými 

geometrickými tvary, zaoblenými 

hranami a využitými materiály 

a přesně tak odpovídá trendům 

feministického minimalismu 

spojujícího v sobě jednoduchost 

a harmonii. 

Design: 

Franco Bertoli

Sanitární keramika

ARTEFAKT 
Koupelnový 

nábytek a sanitární 
keramika Ideal 

Plus
Soft 
Closing

Skryté 
upevnění

Splachování 
4,5 l

4,5l

Push-Pull

NOVINKA

 SOFTMOOD



Vysoká skříňka 40,5 cm, pojízdná skříňka se sedátkem 40,5 cm, deska a skříňka pod umyvadlo 100 cm, vše SoftMood v provedení lesklý lak bílý. Umyvadla na desku 60 cm. 

Umyvadlové baterie Attitude, zrcadlo SoftMood 100 cm s úpravou proti zamlžení, dávkovač tekutého mýdla, kelímek na kartáček a držák na mýdlo, závěsný klozet a bidet.
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Ukázkou mimořádného pojetí designu kolekce 

SoftMood je elegantní polozápustné umyvadlo, 

které díky své tloušťce pouze 2 cm vytváří dojem 

zcela lehounkého a téměř vznášejícího se útvaru – 

na obrázku v kombinaci se skříňkou pod umyvadlo 

v provedení lesklý bílý lak.

NOVINKA

SOFTMOOD



Čtyři elegantní barevná provedení nábytku SoftMood: lesklý bílý lak, lesklý světle šedý lak, matný 

světle hnědý lak a vlašský ořech, pomohou vaší koupelnu vybavit opravdu stylově. 
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Je jedno jestli máte velkou nebo malou koupelnu: díky širokému výběru různých variant nábytku se nyní 

výběr vhodné skříňky pod umyvadlo, vysoké skříňky nebo police stává pouhou hračkou.

Tato nová koupelnová 

kolekce nabízí také 

extra velikou skříňku 

pod umyvadlo širokou 

140 cm se čtyřmi 

prostornými zásuvkami.

NOVINKA

SOFTMOOD



DESIGN 

Výrobky ze 

sanitární keramiky 

lze díky jejich 

vyváženému a jed-

notnému designu 

snadno kombinovat 

s nábytkem kolekce 

SoftMood.

V rozsáhlé 

nabídce kolekce 

SoftMood 

 naleznete jede-

náct různých typů 

umyvadel a mezi 

nimi také tenounké 

polozápustné umy-

vadlo s tloušťkou 

pouze 2 cm, které 

celé kolekci dodá 

nezaměnitelnou 

lehkost a v kom-

binaci se skříňkou 

vypadá jako by se 

nad ní vznášelo.

Zaoblené 

tvary kolekce 

SoftMood 

jsou zvýrazněny 

elegantními klozety 

a bidety, které 

se díky hadkým 

plochám a využití 

systému skrytého 

upěvnění dokonale 

začlení k ostatním 

součástem celé 

této kolekce.
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Neobyčejně praktický 

koupelnový nábytek: 

Přehlednost a pořádek ve vašich 

zásuvkách vám zaručí přídavné 

oddělovací příčky (dostupné 

na objednávku). 

Luxusní a nezaměnitelný nádech 

vzhledu vašeho nábytku zajistí 

pochromované lišty na zásuvkách. 

Čtyři elegantní barevná provedení 

nábytku SoftMood ve variantách 

lesklý bílý lak, lesklý světle šedý lak, 

matný světle hnědý lak a vlašský 

ořech, se postarají o stylové 

prostředí vaší koupelny.

Kolekce SoftMood nabízí také široký výběr praktických doplňků jako kelímek na kartáček, dávkovač tekutého mýdla, držák na mýdlo, držák toaletního papíru a držák na ručník. 

Umyvadlová baterie Attitude – viz strana 78.

NOVINKA

SOFTMOOD



FUNKCE 

Zátlačný systém „Push-Pull“: 

Díky praktickému zátlačnému systému 

„Push-Pull“ lze zásuvky a dvířka skříněk 

otvírat a zavírat pouhým dotykem..

Stylová zrcadla jsou sériově vyráběna 

s integrovaným speciálním systémem proti 

zamlžení zaručujícím, že zrcadlo i po vydatné 

a horké koupeli či sprše zůstane nezamlžené.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Dokonalé řešení do jakéhokoliv typu koupelny.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Attitude » viz str. 78

 Melange » viz str. 82

Doplňky:

 SoftMood » viz str. 96

Vana:

 Active » viz str. 163

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 SOFTMOOD
1. Minimalistický design s rovnými liniemi 

a jemně zaoblenými hranami.

2. Obsáhlý program vybavení obsahující sanitární keramiku, 

koupelnový nábytek, zrcadla a doplňky.

3. Speciální řešení do malých koupelen pro hosty.

Lesklý lak bílý 

WG

Ořech

S6

Lesklý lak světle šedý

S4

Matný lak světle hnědý

S5



Design: 

Robin Levien

Tři různé designy umyvadel a zcela nová kolekce nábytkových umyvadel při sestavování koupelnového vybavení zcela 

jistě vyhoví všem vašim požadavkům..

ArcCube Sphere

Stavebnicové 
pojetí designu 
vaší koupelny

S kolekcí Connect si můžete svou ideální koupelnu velmi snadno 

sami sestavit. Jednoduše si mezi umyvadly kolekce Connect 

vyberte svého favorita a již můžete kombinovat s jakýmkoliv 

řešením úložných prostor, klozetem, bidetem a doplňky ze široké 

nabídky této kolekce. Všechny součásti kolekce Connect se pak 

sloučí v jeden dokonale harmonický celek.

Vodovodní baterie kolekce Connect Blue 

budou dostupné od léta 2012.

 CONNECT



Soft 
Closing

Splachování 
4,5 l

4,5l

Dvojčinné 
splachování

Slow 
closing

Ideal Plus Click 
technologie
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Nábytkové umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo v provedení americký dub.

Díky mnoha různým variantám nábytkových umyvadel, nabízí kolekce Connect nabízí vše, co k navržení vaší koupelny 

potřebujete. V kombinaci s dokonale se hodící skříňkou pod umyvadlo dosáhnete harmonie všech prvků potřebných 

k vytvoření místa pro každodenní hygienu a navíc budete mít k dispozici mnoho tak užitečných úložných prostor. 

NÁBYTKOVÁ UMYVADLACONNECT



Sestavte si svou ideální koupelnu

Ať již budete chtít vybavit koupelnu pro celou rodinu nebo koupelnu pro hosty, tak vám kolekce Connect 

nabízí mnoho různých velikostí a tvarů vybavení a vy vždy najdete možnost, která se vám bude hodit. 

V každé jednotlivé součásti vybavení naleznete spojení účelnosti, odolnosti a elegance, díky nimž jsou koupelny 

Ideal Standard tak výjimečné.

Nábytkové umyvadlo s držákem na ručníky.

Prostorná závěsná skříňka se zrcadlem a komfortní skříňky pod umyvadlo vám zajistí 

dostatek prostoru na předměty ke každodenní péči.

Nábytkové umyvadlo se skříňkou pod umyvadlo v provedení 

lesklý bílý lak.
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 CONNECT 

Jednoduché linie a hranaté vnější tvary dodávají této kolekci 

umyvadel moderní vzhled, který je vyvážen jemně zaoblenými 

vnitřními okraji mísy umyvadla. Toto umyvadlo udělá dojem 

v každé koupelně.

CUBE



Kombinujte a dolaďte. 

Vyberte si ze široké škály výrobků 

Connect a vytvořte si váš vlastní 

moderní vzhled koupelny. 

Vaší fantazii se meze nekladou.

ÚSPORA VODY 

Nádržka s dvojčinným splachováním 

funkční při objemu vody 4,5 litru, 

která šetří jak Vaše peníze, tak naši 

planetu, je dodávána se všemi typy 

kombi-klozetů Connect.
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Arc je klasickou kolekcí umyvadel 

hodících se do každého typu 

koupelny a díky zaobleným vnějším 

tvarům a vnitřním okrajům mísy 

těchto umyvadel je jejich využití 

opravdu rozmanité.

Důmyslné úložné prostory. 

Je vaše koupelna příliš malá? 

Vyberte si rohovou skříňku se 

zaoblenými dvířky – chytrý způsob 

pro vytvoření více prostoru.

PRAKTICKÉ VÝSUVNÉ 

KONTEJNERY

Výsuvné kontejnery lze snadno otví-

rat, mají bezhlučné zavírání, zároveň 

jsou velmi hluboké a tím zajišťují 

maximální úložný prostor a pohodlí.

 CONNECT 

ARC



 CONNECT 

Díky umyvadlům kolekce Sphere si domů přinesete 

eleganci luxusního hotelu. 
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Do koupelen pro celou rodinu, ale také do menších 

koupelen pro hosty.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Connect Blue » viz str 80

 Active » viz str. 86

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

Vany:

 Connect » viz str. 112

 Playa » viz str. 162

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 CONNECT
1. Kolekce Connect nabízí kompletní 

a dokonalé řešení pro vaši koupelnu.

2. Nová nábytková umyvadla a tři různé designy umyvadel 

poskytují maximální možnosti výběru.

3. Velmi kvalitní design koupelny za překvapivě nízkou cenu.

Lesklý lak bílý
WG

Vlašský ořech

DK

Americký dub

SO



Soft 
closing

Prostorově 
úsporný 
sifon

Soft 
Closing

Skryté 
upevnění

 VENTUNO a STEP



Design: 

Franco Bertoli

Věčně 
elegantní
Elegantní a funkční design z módy 

nikdy nevyjde. Kolekce sanitární 

keramiky Ventuno v sobě 

spojuje nadčasový a zároveň 

moderní design. Přímočaré linie 

tvarů výrobků Ventuno jsou 

v dokonalém souladu s kolekcí 

nábytku Step a jejich kombinace 

je ztělesněním jemné harmonie 

a estetiky vybavení vaší koupelny.

Realizujte si svůj vlastní sen o dokonalé koupelně přesně podle vašich představ a v rámci prostorových možností. 

Univerzální kolekce nábytku a široký výběr umyvadel vám to jistě umožní. Sestavte si tak 

svou koupelnu snů dle vašich přání a možností vašeho rozpočtu. 
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Velké rozměry umyvadel zajistí nejvyšší možné pohodlí, dostatek odkládacích ploch a snadné čištění. 

Dostatečný prostor pro vaší každodenní hygienu zaručí výjimečný tvar a velký objem mísy umyvadel.

VENTUNO a STEP



Dvojité pohodlí: dvojumyvadlo vám zajistí nejen více místa, ale v kombinaci se skříňkou 

pod umyvadlo také další úložné prostory. Ve vaší koupelně již nebude plno 

a vaše rodina toto místo navíc a pohodlí jistě ocení. 
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Modern

Square

Úchyty nábytku Step

VENTUNO a STEP



DOKONALÝ STYL 

Klasická kolekce sanitární keramiky Ventuno 

a kolekce nábytku Step od Ideal Standard 

se dokonale doplňují, protože kolekce Step 

je velmi fl exibilní a poskytuje širokou škálu 

možností stylové kombinace vybavení.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 S kolekcí Ventuno lze realizovat kompletní návrhy velkých koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str 86

 Ceramix Blue » viz str. 84

Doplňky:

 SoftMood » viz str. 96

Vana:

 Tonic » viz str. 108

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 VENTUNO a STEP
1. Kolekce Ventuno nabízí elegantní a funkční design.

2. Lze vybírat z mnoha variant klasických, nábytkových 

zápustných a polo-zápustných umyvadel.

3. Rozsáhlá kolekce nábytku Step je skvělým doplňkem kolekce 

sanitární keramiky.

Wenge

UZ

Lesklý lak bílý

WG

Americký ořech

UY



Důmyslná 
jednoduchost

Kolekce Tonic a Tonic Guest 

jsou díky modernímu designu 

a své jednoduchosti dokonalou 

volbou pro praktické a pohodlné 

koupelny. Umyvadla, klozety, 

koupelnový nábytek a akrylátové 

vany se dokonale spojí 

v ideální řešení.

Design: 

ARTEFAKT

Skryté 
upevnění

Ideal 
Plus

Slow 
closing

Dvojčinné 
splachování

 TONIC



Umyvadlo 100 cm se skříňkou pod umyvadlo 100 cm v provedení tmavý dub, postranní skříňka 40 x 110 cm, závěsný klozet a bidet s bidetovou baterií Active.
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Velká umyvadla poskytují dostatek prostoru k odkládání různých předmětů. 

Madlo skříňky může zároveň sloužit jako držák na ručníky.

TONIC



Ideální 
do malých 
koupelen
Kolekce Tonic Guest 

představuje kompletní inovační 

řešení pro vybavení malých 

koupelen, které zahrnuje 

koupelnový nábytek, umyvadlo, 

zrcadlo a doplňky v různých 

sestavách. 

A to vše při minimálních 

rozměrech: šířka 500 mm, 

hloubka 270 mm.

Skříňka pod umyvadlo Tonic Guest v novém provedení: lesklý černý lak.

FUNKČNOST

Maximální pohodlí na minimálním 

prostoru. Skříňky Tonic Guest jsou 

důmyslným řešením „vše v jednom“, 

které nabízejí výjimečné úložné 

prostory. Vyberte si mezi jedním 

symetrickým modelem a dvěma 

asymetrickými variantami. A pře-

svědčte se, že i v malé koupelně je 

místo.
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Soft 
Closing

Řešení do malých prostor. Koupelna pro hosty, malé byty nebo garsoniéry s koupelnou a WC… takto malé koupelny vyžadují důmyslný výběr vybavení. 

Díky kolekci Tonic Guest bude i ta nejmenší koupelna velmi atraktivním a funkčním místem. Neobyčejně komplexní řešení v rámci Tonic Guest totiž nabízí všechny funkce, 

které pohodlná koupelna potřebuje.

Napravo:  1. Zrcadlo s integrovaným osvětlením 2. Postranní skleněná polička 3. Zásobník na toaletní papír 4. Zrcadlo s integrovanou umyvadlovou baterií a poličkou 

5. Dávkovač tekutého mýdla 6. Držák na ručníky

TONIC GUEST



1

2

3

4

5

6
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Tonic: vhodné do malých až středně velkých koupelen.

 Tonic Guest: kompletní inovační řešení do malých koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie Sprchová vanička:

 Melange » viz str. 82  Ultra Flat » viz str. 114

 Active » viz str. 86

Doplňky: Sprchové příslušenství:

 SoftMood » viz str. 96  Idealrain » viz str. 124

Vana:

 Tonic » viz str. 108

 TONIC, TONIC GUEST
1. Moderní a jednoduché tvary: nadčasový minimalistický design.

2. Tonic Guest: víceúčelové řešení speciálně navržené 

do koupelen pro hosty.

3.    Tonic Guest: maximální úspora prostoru – navrženo 

do malých koupelen.

Dub světlý (dýha) 
SV

Dub šedý (dýha) 
EG

Matný lak bílý 
HG

TONIC

Lesklý lak černý 
RW

Matný lak šedý
LJ

Dub tmavý
CT

Lesklý lak bílý
WG

TONIC GUEST

Buk světlý (dýha)
FN



Nábytkové umyvadlo 80 cm s umyvadlovou baterií Moments, skříňka pod umyvadlo a postranní skříňka, osvětlená zrcadlová skříňka 80 cm a vysoká skríňka – 

vše v provedení dub světlý. V kombinaci s klozetem a bidetem Tonic.

DAYLIGHT



Design: 

ARTEFAKT

Skrytý 
přepad

Soft 
Closing

Prostorově 
úsporný 
sifon

Důvtipné 
úložné 
prostory
Vychutnejte si každodenní 

potěšení z inteligentních řešení 

k úspoře prostoru konceptu 

Daylight. Důmyslně řešená 

sanitární keramika a inovativní 

možnosti ukládání vám pomohou 

maximálně využit úložný prostor 

ve vaší koupelně a dosáhnout 

tak maximálního pohodlí 

a potěšení.
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FUNKČNOST

Zrcadlové skříňky s magnetickým páskem, držák 

na fén, postranní skříňky s rozšířenou kapacitou 

úložného prostoru, výsuvný kontejner s boxem 

na papírové ubrousky a odpadkovým košem.

DAYLIGHT



Nábytkové umyvadlo 100 cm s umyvadlovou baterií Moments, skříňka pod umyvadlo, postranní skříňka, 

osvětlená zrcadlová skříňka 100 cm a vysoká skříňka. Vše v provedení v dekoru světlý dub.
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DAYLIGHT
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Vhodné do prostorných koupelen pro celou rodinu.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Attitude » viz str. 78

 Moments » viz str. 72

Doplňky:

 SoftMood » viz str. 96

Vana:

 Tonic » viz str. 108

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 DAYLIGHT
1. Maximální kapacita úložného prostoru s důmyslnými funkcemi 

za účelem dosažení 100% pohodlí.

2. Harmonicky zaoblené tvary umyvadel s prostornými 

odkládacími plochami skvěle doplňují minimalistický design skříněk.

3. Harmonicky zabudované osvětlení na zrcadle pomůže vytvořit 

příjemnou atmosféru.

Dub světlý

SV

Matný lak bílý

HG

Dub šedý

EG





Ekonomické, praktické a estetické: náš široký výběr vodovodních baterií zaručí optimální řešení 

všech vašich požadavků a vyhoví také vašemu vkusu. Každý den si pak můžete užívat krásy 

a spolehlivosti – a to po dobu mnoha let.

VODOVODNÍ BATERIE
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Stylové a také pohodlné: hlavová sprcha na stěnu a ruční sprcha s držákem poskytnou neomezené potěšení ze sprchování.

NOVINKA

ARCHIMODULE



Design: 

ARTEFAKT

Neomezená 
volnost.
Estetická 
dokonalost.

Podomítkový systém vanových a sprchových baterií Archimodule 

umožňuje individuální řešení přesně podle vašich potřeb. 

Díky spojení promyšlené možnosti sestavit si svůj vlastní systém 

a inovační technologie je vždy zaručena absolutní přesnost 

a dokonalý vzhled – ani šikmé nebo neobvyklé stěny 

s obklady již nejsou žádným problémem.

 Vodovodní baterie 69



Úplné pohodlí při sprchování vám zajistí hlavová sprcha k montáži na stěnu, 

ale také sprchová tyč s nastavitelným držákem ruční sprchy.

NOVINKA

ARCHIMODULE



FUNKČNOST 

Těsnící systém DICHT-FIX: 

jistota dokonalého utěsnění

 Trojité utěsnění podmítkové baterie:

 »  Těsnění na držáku krycí rozety zabrání 

prosakování stříkající vody do vnitřku 

vodovodní baterie otvory na vnějším dílu

 »  Vnější těsnící kroužek spolehlivě zabrání 

prosakování vody do podmítkové části 

baterie

 »  Těsnění okolo přípojek na potrubí 

zabrání prosakování vody do stěny

Neomezeně fl exibilní stavebnicový systém

Velmi praktické stavebnicové pojetí systému kolekce 

Archimodule vám při vytváření vaší vlastní sestavy poskytne 

neočekávanou volnost. Jednotlivé součásti tohoto systému 

lze totiž libovolně kombinovat. Prostě si vyberte mezi součástmi 

svou kombinaci a umístěte ji tak, jak budete chtít. Uspořádání 

vaší sestavy si určíte sami a při návrhu a realizaci tak nemáte 

prakticky žádná omezení.

Nepatrná hloubka montáže 

Díky hloubce montáže pouze 

78 až 95 mm nabízí kolekce 

Archimodule nejmenší hloubku 

montáže podmítkových 

vodovodních baterií na trhu.

MM
IINN

MM
AA
XX

1188 6600 -- 7777

ØØ6655

1111,,55 7788 -- 9955

114433
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Koupelny v puristickém stylu.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Strada » viz str. 76

 Moments » viz str. 72

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Strada » viz str. 26

 SimplyU » viz str. 18

Vana:

 Washpoint » viz str. 110

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchový panel:

 Moments » viz str. 120

 ARCHIMODULE
1. Neomezená fl exibilita: praktické 

stavebnicové pojetí systému kolekce 

vodovodních baterií Archimodule vám 

poskytne naprostou volnost při návrhu 

designu vaší sestavy.

2. Harmonicky navržené součásti 

kolekce Archimodule lze instalovat na 

jakýkoliv typ stěny s obklady.

3.   Dokonalost každého detailu.

Časově nenáročná, snadná a přesná 

montáž a zároveň také naprostá fl exibilita.



Design: 

ARTEFAKT

Umyvadlová baterie

Luxusní harmonie
Charakteristická smyslnost zaoblených tvarů kolekce Moments 

se projevuje také u vodovodních baterií, které doplňují 

tuto elegantní a harmonickou kolekci.

 MOMENTS



Tříotvorová umyvadlová baterie

INOVACE 

Velmi důmyslná funkce: otočením vývodu pro napouštění vody 

směrem pod baterii zároveň přepnete přítok vody z vany do sprchy – 

a úplně stejně snadno přítok opět přepnete zpět. Praktická nástěnná 

vanová a sprchová baterie Moments získala prestižní ocenění za design 

„Red Dot Design Award 2005“.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Vhodné pro všechny typy využití 

a způsoby montáže ve vaší koupelně.

Lze kombinovat s 

Sanitární keramika/

koupelnový nábytek:

 Moments » viz str. 10

Doplňky:

 Moments » viz str. 92

Vana:

 Moments » viz str. 104

Sprchové vaničky:

 Moments » viz str. 104

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchový panel:

 Moments » viz str. 120

 MOMENTS
1. Naprostý soulad všech prvků vaší 

koupelny - díky širokému výběru vodo-

vodních baterií pro všechny typy využití.

2.   Mnoho různých způsobů montáže, 

které uspokojí všechny vaše potřeby.

3.   Úspora prostoru ve vaně díky 

otočnému vývodu nástěnné vanové 

baterie.



Přímočará elegance
Design vodovodních baterií kolekce SimplyU je charakteristický svými 

jednoduchými tvary. Tyto baterie jsou vhodné ke kombinaci s mnoha typy 

vybavení a jejich výsadou je funkčnost a nadčasový minimalistický styl. 

Umyvadlová baterie s obdelníkovou rozetou

Design: 

ARTEFAKT

 SIMPLYU



DESIGN 

Vyberte si vodovodní baterii podle svého vkusu.

Instalace baterie přímo do umyvadla nebo nástěnná verze, oválný či 

hranatý tvar vývodu, kruhová, oválná nebo obdélníková krycí rozeta.

Umyvadlová baterie s oválnou rozetou
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Návrhy koupelen 

v architektonickém stylu.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 SimplyU » viz str. 18

Doplňky:

 SimplyU » viz str. 94

Vana:

 Moments » viz str. 104

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Moments sprchový panel » viz str. 120

 Idealrain » viz str. 124

 SIMPLYU
1. Dokonalého stylu dosáhnete díky 

výběru různých typů designu 

vodovodních baterií.

2. Speciální způsob ovládání 

a design ovládací páčky jsou jedinečnými 

a nezaměnitelnými základními rysy 

této kolekce.

3.   Podmítkové nástěnné baterie 

v puristickém stylu se dokonale hodí 

k umyvadlům na desku.



Design jako z jednoho odlitku: umyvadlo na desku kolekce Strada v kombinaci s umyvadlovou baterií Strada a speciálně navrženým odpadem.

SIMPLYU

NOVINKA

 STRADA



Moderní 
minimalistický styl
Kolekce Strada je charakteristická moderně klasickým 

designem s jednoduchými tvary v puristickém stylu. 

Také vodovodní baterie této kolekce vychází z tohoto 

pojetí a jejich využití je tak téměř univerzální.

Umyvadlová baterie

Sprchová baterie

Umyvadlová nástěnná baterie
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 DOPORUČUJEME

Ideální k

 hranatým umyvadlům.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Strada » viz str. 26

 Connect Cube » viz str. 44

Vana:

 Strada » viz str. 106

Sprchová vanička:

 Strada » viz str. 106

Sprchový systém:

 Idealrain » viz str. 124

 STRADA
1. Přímočaré linie tvarů vhodné 

k návrhům koupelen v puristickém stylu.

2. Dokonalý doplněk koupelnového 

vybavení kolekce Strada.

3. Všechny varianty k úplnému vybavení 

vaší koupelny.



Styl a inovace
Proč se každý den nenechat rozmazlovat? Díky svému minimalistickému 

designu v kombinaci s bezpečností a možností dosáhnout úspor 

spotřeby vody se používání vodovodních baterií Attitude stává 

opravdovým potěšením.

Umyvadlová baterie

Design: 

ARTEFAKT

 ATTITUDE



INOVACE 

Všechny typy umyvadlových baterií jsou dostupné buď 

v provedení s klasickým proudem vody, nebo s proudem vody typu 

vodopád. Harmonický design této vodovodní baterie s protáhlým 

pochromovaným vývodem je zcela nenarušen spodním vyměnitelným 

dílem s perlátorem, který při pohledu shora vůbec není vidět.

Geniální technologie Cool Body zaručí, že těleso 

vodovodní baterie zůstane vždy studené a tedy i bezpečné. Tuto 

technologii mají nejen modely vanových a sprchových baterií, ale 

také všechny umyvadlové a bidetové baterie.

Automatické výsuvné tlačítko přepínače vana-sprcha. Harmonicky přímočarý design.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Všechny typy koupelen pro celou rodinu.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 SoftMood » viz str. 32

 SimplyU Natural » viz str. 18 

Doplňky:

 SoftMood » viz str. 96

Vana:

 Connect » viz str. 112

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 ATTITUDE
1.   Každodenní úspora vody a energie 

a navíc 100% bezpečnost díky ochraně 

proti popálení se o těleso vodovodní 

baterie u všech modelů.

2. Harmonický design: žádné ostré 

hrany, jen jemné linie.

3. Inovační výsuvné tlačítko 

přepínače, které je zabudováno 

přímo do tělesa baterie a je tak zcela 

nenápadné. Navíc je tak čištění baterie 

mnohem snazší.



Umyvadlová baterie

ÚSPORA
Významná úspora vašich 
měsíčních výdajů díky vodovodní 
baterii Connect Blue*

BEZPEČÍ
Ochrana proti opaření: techno-
logie Cool Body a omezovač 
teploty vody na 38 °C38°

ČISTOTA
Voda 100 % bez obsahu 
niklu a olova díky speciálním 
průtokovým cestám

Hygiena pitné vody

U této vodovodní baterie se voda nikdy 
nedotkne mosazných částí jejího tělesa, 
protože protéká oddělenou vodní cestou 
ze speciálních plastů.

Voda bez částic niklu a olova

Přítokové hadice jsou vyrobeny 
ze speciálních materiálů bez obsahu 
niklu a olova.

*  Úspora vody a energie díky snížení průtoku 

z 13,5 litrů vody za minutu na pouhých 5 litrů 

vám pomůže významně snížit vaše měsíční výdaje.

NOVINKA

 CONNECT BLUE



Všestranná 
univerzálnost
Vodovodní baterie Connect Blue zajistí nejen zcela funkční 

a poklidnou atmosféru ve vaší koupelně, ale také výrazně 

přispívají k ochraně životního prostředí. Díky svému důmyslnému 

a revolučnímu designu pomohou k opravdu významným 

úsporám vody a energie.

Sprchová baterie

Umyvadlová baterie 
s vysokou výtokovou hubicí.

Vanová baterie

Sprchová baterie
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Všechny typy koupelen.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Connect » viz str. 40

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

Vana:

 Connect » viz str. 112

Sprchová vanička:

 Connect » viz str. 166

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 CONNECT BLUE
1. Úspora: Díky snížení objemu vody v tělese 

baterie a ekonomickému omezovači 

průtoku vám vodovodní baterie Connect 

Blue pomůže k významným úsporám vašich 

měsíčních výdajů.

2. Bezpečí: Vždy studené těleso vodovodní 

baterie díky speciální technologii Cool 

Body a omezovač teploty protékající vody 

vám zajistí bezpečnost celé vaší rodiny 

a ochranu proti popálení nebo opaření.

3. Čistota: Díky nové technologii IdealPure® 

se protékající voda nikdy nedotkne tělesa 

vodovodní baterie, protože protéká 

speciální plastovou průtokovou cestou. Je 

tedy zaručeno, že pitná voda bude vždy 

bez obsahu niklu a olova.

e
o

Umyvadlová bate
s vysokou výtoko



Maximální elegance
Dobře vypadající a velmi praktické: s minimalistickým designem 

a ladně zaoblenými tvary dodají vodovodní baterie kolekce Melange 

vaší koupelně charakteristický a originální rukopis.

Umyvadlová baterie

Design: 

ARTEFAKT

 MELANGE



Model vodovodní baterie s proudem vody typu vodopád – zdroj vašeho každodenního potěšení.

DESIGN 

Plynulé a jemné tvary a příjemné ovládání: 

Vodovodní baterie Melange se velmi hodí do všech typů stylových 

koupelen. Tato elegantní baterie dostupná v mnoha různých provedeních 

je dokonalým doplňkem sanitárních keramických výrobků s plynulými tvary.

Automatické výsuvné tlačítko přepínače vana-sprcha.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Moderní typy koupelen.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Tonic » viz str. 54

 SoftMood » viz str. 32

Doplňky:

 SoftMood » viz str. 96

Vana:

 Tonic » viz str. 108

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 MELANGE
1. Elegantní a smyslný design dodá vaší 

koupelně moderní vzhled.

2.   Optimální bezpečnost a snadné 

ovládání je zaručeno.

3. Široká nabídka mnoha různých 

způsobů montáže vyhoví všem 

potřebám.



Nejnovější generace 
technologie vodovodních baterií
Vývojem umyvadlové baterie CeraMix Blue společnost Ideal Standard ukázala, že se rozhodným způsobem 

hlásí ke spoluúčasti v programu ochrany zdrojů pitné vody „Blue responsibility“. Tato nová kolekce 

vodovodních baterií totiž nejen podstatným způsobem pomáhá k úspoře vody a energie, ale díky 

speciálním průtokovým cestám v tělese baterie také výrazně zlepšuje hygienu pitné vody.

Umyvadlová baterie

*  Úspora vody a energie díky snížení průtoku z 13,5 litrů vody za minutu na pouhých 5 litrů vám pomůže významně snížit vaše měsíční výdaje.

ÚSPORA
Významná úspora vašich 
měsíčních výdajů díky vodovodní 
baterii Connect Blue*

BEZPEČÍ
Ochrana proti opaření: techno-
logie Cool Body a omezovač 
teploty vody na 38 °C38°

ČISTOTA
Voda 100 % bez obsahu 
niklu a olova díky speciálním 
průtokovým cestám

 CERAMIX BLUE



CERTIFIKOVANÁ EFEKTIVITA 

Vodovodní baterie kolekce CeraMix Blue jsou dle certifi kace 

WELL velmi efektivní. Touto mezinárodně uznávanou certifi kací je 

pro naše partnery v oboru sanitárního vybavení i pro konečné spotřebitele 

potvrzena úroveň efektivity těchto baterií co se týče spotřeby vody a ochrany 

životního prostředí. Díky funkcím k omezení objemu a teploty protékající 

vody dosahuje umyvadlová baterie kolekce CeraMix Blue té nejvyšší úrovně 

efektivity funkčnosti při využívání zdrojů pitné vody v rámci certifi kace WELL.

Absolutní bezpečí

Technologie Cool Body zajistí, že běžné používání vodovodních 

baterií vámi a vaší rodinou bude zcela bezpečné. Díky speciálním 

odděleným průtokovým cestám nikdy nedojde k přehřátí tělesa 

baterie horkou vodou.

Technologie IdealPure® 

zaručuje zcela novou úroveň 

hygieny pitné vody. Vodní cesta 

je oddělená od tělesa vodovodní 

baterie a zcela spolehlivě tedy 

nemůže dojít k vyplavování částic 

olova a niklu do protékající vody. 

Vodovodní baterie CeraMix Blue 

tedy díky této technologii posouvá 

hygienu pitné vody na doposud 

nedosažitelnou úroveň.

100 %

50 %

0 %
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Koupelny všech stylů, především pak 

pro celou rodinu. 

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Ventuno/Step » viz str. 48

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

Vana:

 Connect » viz str. 112

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 CERAMIX BLUE
1. Úspora: díky snížení objemu vody v tělese 

vodovodní baterie a ekonomickému 

omezovači průtoku vám baterie CeraMix 

Blue pomůže k významným úsporám vašich 

měsíčních výdajů.

2. Bezpečí: vždy studené těleso vodovodní 

baterie díky speciální technologii Cool 

Body a omezovač teploty protékající vody 

vám zajistí bezpečnost celé vaší rodiny 

a ochranu proti popálení se a opaření.

3. Čistota: díky nové technologii IdealPure® 

se protékající voda nikdy nedotkne tělesa 

vodovodní baterie , protože protéká 

speciální plastovou průtokovou cestou. 

Je tedy zaručeno, že pitná voda bude vždy 

bez obsahu niklu a olova.



Důmyslná 
jednoduchost
Užijte si dokonalou vyváženost elegantního designu a inovace za přijatelnou 

cenu. Pro vodovodní baterie kolekce Active jsou charakteristické 

geometrické tvary v kombinaci s důmyslnými funkčními a bezpečnostními 

prvky a z hlediska funkčnosti a pohodlí jsou pro vás tedy ideální volbou.

Umyvadlová baterie

Design: 

ARTEFAKT

 ACTIVE



Přímočaré linie a elegantní křivky.

FUNKČNOST 

Bezpečné ovládání díky geniální technologii Cool Body. 

Těleso vodovodní baterie je navrženo tak, aby vnější plochy byly odděleny 

od vodní cesty protékající horké vody.

Ke stěně dokonale přiléhající 

krycí rozety uchycení 

vodovodní baterie.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Moderní typy koupelen.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Connect Cube » viz str. 44

 Tonic » viz str. 54

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

Vana:

 Connect » viz str. 112

Sprchová vanička:

 Connect » viz str. 166

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 ACTIVE
1. Vysoká kvalita a design těchto 

vodovodních baterií vám zajistí pohodlné 

a snadné použití.

2. Charakteristický moderní design 

s elegantními křivkami a přímočarými 

liniemi.

3. Užijte si úplné harmonie vybavení 

vaší koupelny díky skvěle sladěnému 

designu této kolekce.



Jednoduché linie
Mimořádný design a moderní technologie za přijatelnou cenu. Uzoučký tvar tělesa vodovodních 

baterií této kolekce vycházející z velikosti využité keramické kartuše 35 mm v kombinaci 

s funkčními vlastnostmi vám poskytnou každodenní potěšení z pobytu v koupelně.

Umyvadlová baterie

MARA



FUNKČNOST 

Všechny modely s kovovou ovládací 

páčkou – k snadnému ovládání vodovodní 

baterie.

Sprchová nástěnná baterie

Sprchová podomítková baterie

Umyvadlová baterie Mara 

Grande s nástavcem 

je dokonalým řešením 

k umyvadlům na desku.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Koupelny všech typů designu, především 

pak pro případy menšího rozpočtu.

Lze kombinovat s

Sanitární keramika 

a koupelnový nábytek:

 Connect Arc » viz str. 46

 Connect Sphere » viz str. 47

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

Vana:

 Connect » viz str. 112

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 MARA
1. Stylově moderní design 

a funkčnost za přijatelnou cenu.

2. Uzoučké modely vodovodních 

baterií lze využít k mnoha typům řešení.

3. Moderní krycí rozety elegantním 

způsobem zakryjí prvky k uchycení 

vodovodní baterie na stěnu.

Dokonalá vyváženost mezi cenou 

a funkčností: minimalistický design 

a odpovídající kvalita k vybavení koupelen 

v případech menšího rozpočtu. Kolekce 

Mara nabízí všechny potřebné vlastnosti, 

které od vodovodních baterí očekáváte.





Součástí každého návrhu vybavení koupelny je výběr vhodných doplňků a zrcadel. Široká škála 

různých doplňků jistě ideálně vyhoví všem vašim požadavkům stylu návrhu vašeho vybavení.

DOPLŇKY
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Harmonické linie tvarů
Jemně laděné plochy jsou charakteristické pro celou tuto přepychově působící kolekci 

a díky nim vás zcela jistě osloví.

Doplňky, umyvadlo a umyvadlová baterie – vše kolekce Moments.

 MOMENTS



Vše se k sobě dokonale hodí

Máte vybavení mnoha různých 

funkcí, a přesto jste dosáhli také 

dokonalého souladu všech součástí. 

Doplňky kolekce Moments se 

dokonale hodí k ostatním součás-

tem celé této kolekce, avšak lze je 

kombinovat i s dalšími kolekcemi 

koupelnového vybavení společ-

nosti Ideal Standard s podobným 

designem „jemných tvarů“.
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Elegantní a praktická řešení
Mimořádné kouzlo této kolekce doplňků je ukryto v jednoduchém, avšak zároveň důmyslném nápadu. 

Základem sestavy je multifunkční zrcadlo, ke kterému si zcela snadno a pohodlně vyberete všechny 

ostatní doplňky.

Důmyslně navržené a přesvědčivé celkové pojetí: zrcadlo* s vybranými doplňky.

* k dispozici do 30. 9. 2012

 SIMPLYU



INOVACE

Digitální hodiny. Jsou integrované 

přímo do zrcadla, datum a čas

se jednoduše zobrazí, když zapnete 

osvětlení. Stále tak uvidíte, kolik je hodin.

Systém doplňků SimplyU s multifunkčním zrcadlem umožňuje snadné kombinování 

s dalšími součástmi s výhodou, že nemusíte provádět žádné další nákladné úpravy 

v podobě vrtání otvorů nebo montáže do stěny.
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Jemné tvary 
a zaoblené křivky
Doplňky kolekce SoftMood jsou důsledně přizpůsobeny pojetí celé kolekce vybavení 

a soulad s ostatními součástmi je tedy dokonalý – až do nejmenšího detailu.

Vizuální a dotyková harmonie: kelímek na zubní kartáček a dávkovač tekutého mýdla stejného vzhledu a stylu. Umyvadlová baterie: Active.

NOVINKA

 SOFTMOOD



Držák na rezervní toaletní papír

Držák na ručníky

Dvojitý držák na ručníky

Kartáč na WC

LED osvětlení k zrcadlu

Doplňky kolekce Softmood v kombinaci s umyvadlovou baterií Attitude.
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Funkční a praktické
Doplňky kolekce Connect vždy udělají dobrý dojem a dokonale se hodí k ostatním součástem 

celé této kolekce. Prostředí vaší koupelny tak bude zaručeně harmonické.

Dokonale harmonické místo pro každodenní hygienu s nábytkovým umyvadlem, skříňkou pod umyvadlo, umyvadlovou baterií a doplňky – vše kolekce Connect.

 CONNECT



Držák na mýdlo

Kelímek na zubní kartáček

Držák na mýdlo drátěný

Dávkovač na tekuté mýdlo
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IOM



Jednoduché 
a v souladu

Široký výběr doplňků kolekce 

IOM vám umožní najít uplatnění 

jednotlivých součástí na každém 

místě vaší koupelny. Vše zcela 

jednoduché a v jednom stylu. 

Neexistuje typ koupelny, do 

které by součásti kolekce IOM 

nebyly vhodným doplňkem. Tato 

rozmanitá a cenově výhodná 

kolekce nabízí nejen vše od držáků 

na ručníky až po kelímek na zubní 

kartáček, ale také jednotlivé 

součásti v různých 

provedeních.

Kelímek na 

zubní kartáček

Držák na mýdlo

Držák na toaletní papír 

s krytem
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Všechna řešení vybavení k vaší koupeli nebo sprchování byla vytvořena s cílem poskytnout vám 

pocit pohodlí. Široký výběr od klasických van až po modely ultra plochých sprchových vaniček: 

dopřejte vašemu tělu každodenní uvolňující pocit potěšení.

VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY
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Design: 

ARTEFAKT

Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

Luxusní harmonie
Jemné tvary a příjemný povrch. Design van Moments vychází z pojetí krásy 

a funkčnosti celé této kolekce koupelnového vybavení. 

Dokonalá součást vaší koupelny.

Vana Duo s odpadem uprostřed 190x90 cm s výsuvnými bočními panely. 

Vanová baterie Moments s otočným vývodem.

 MOMENTS



INOVACE 

Nejen skvěle vypadají: 

Tyto inteligentně navržené vany v sobě 

ukrývají další důmyslná řešení, jako jsou 

například výsuvné boční panely, díky nimž 

získáte užitečné odkládací prostory.

 Vany a sprchové vaničky 105

 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Středně velké a větší koupelny.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Moments » viz str. 72

Sprchové příslušenství:

 Moments sprchový panel » viz str. 120

Sanitární keramika/

koupelnový nábytek:

 Moments » viz str. 10

Doplňky:

 Moments » viz str. 92

 MOMENTS
1. Inovační design se skvělými doplňky, 

jako výsuvné boční panely 

nebo osvětlený přední panel vany.

2. Ergonomicky tvarovaná vnitřní 

část vany k dosažení maximálního 

požitku z koupele.

3. Dokonalé zabudované součásti: 

fl exibilní součásti vany lze vybírat 

podle potřeb a typu koupelny.



Sprchové vaničky Strada jsou díky své výšce (pouze 2,5 cm) a tvaru dokonalým 

doplňkem celé této kolekce. Charakteristickým rysem těchto vaniček 

je důmyslný integrovaný odpadový žlábek s nerezovým krytem.

Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

NOVINKA

 STRADA



Okouzlující 
přímočaré tvary
Kolekce Strada je charakteristická svými jednoduchými 

puristickými tvary. Také design sprchových vaniček této 

kolekce vychází z tohoto pojetí přímočarých linií, který 

je zdůrazněn použitím výrazného nerezového krytu 

odtokového kanálku. 

Čisté linie: vana kolekce Strada.

Sprchová vanička s nerezovým krytem odtokového kanálku

 Vany a sprchové vaničky 107

 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Vhodné do všech typů koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Strada » viz str. 76

Sprchové příslušenství:

 Archimodule » viz str. 143

 Idealrain » viz str. 124

Sanitární keramika/ 

koupelnový nábytek:

 Strada » viz str. 26

 STRADA
1. Přímočaré a velmi ploché 

geometrické tvary.

2. Integrovaný odtokový kanálek 

s nerezovým krytem.

3. Sprchové vaničky kolekce Strada 

jsou dostupné v mnoha různých 

rozměrech.

4.   Sprchové vaničky lze objednat také 

s povrchovou úpravou proti 

uklouznutí Ideal Grip.



Design: 

ABB Design, 

Thomas Abb

Jednoduše skvělé
Přímočaré a jednoduché linie tvarů: akrylátová vana Tonic nabízí 

maximální funkčnost a vynikající úroveň pohodlí. Každodenní potěšení 

pro vaše tělo i duši

Vana anatomicky tvarovaná 170 x 80 cm.

Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

 TONIC



Anatomicky tvarovaná vana Rohová vana
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Vhodné do malých i velkých koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str. 86

 Melange » viz str. 82

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

Sanitární keramika/ 

koupelnový nábytek:

 Tonic » viz str. 54

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

 TONIC
1. Všestranná kolekce, která se 

dokonale hodí do každé koupelny.

2. Přímočaré a moderní linie.



Vana duo s odpadem uprostřed 170 x 75 cm, podomítková vanová baterie Active.

Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

Ideal
Waste-
System

 WASHPOINT



Tvar a pohodlí

Vany kolekce Washpoint jsou díky svým prostorným 

rozměrům a ergonomickým tvarům dokonalým řešením, 

které fi nančně unese každý rozpočet. Ať si budete užívat 

koupele sami nebo ve dvou: vany kolekce Washpoint 

vám zajistí opravdové každodenní potěšení
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Malé i velké koupelny.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str. 86

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

 WASHPOINT
1. Přímočarý a elegantní design, 

ve třech verzích.

2. Snadná a časově nenáročná 

instalace.



Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

Vana Connect s rozšířenou zónou pro 

sprchování se skrytým přepadem IdealWaste.

 CONNECT



Design: 

ARTEFAKT

Praktické 
a všestranné

Vany Connect jsou dokonalým doplňkem kolekce sanitární 

keramiky Connect. Přímočaré linie tvarů těchto van se však 

hodí také k mnoha dalším řadám koupelnového vybavení. 

Díky zaměření na funkčnost je tato kolekce van ideálním 

řešením vybavení do mnoha různých typů koupelen. 

Vana anatomicky tvarovaná

Vana s rozšířenou zónou pro sprchování

Pravá verze

Vana rohová 

Vana úsporná 

Pravá verze

FUNKČNOST 

Systém Ideal Waste: důmyslně skrytý zabudovaný systém odpadu 

a přetoku. Výhoda: tento prostorově úsporný systém umožňuje, 

aby okraj vany mohl být velmi nízko ve výšce pouhých 48 cm 

při zachování stejného objemu vody jako v běžných vanách.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Řešení k úspoře prostoru do malých 

až středně velkých koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str. 86

 Connect Blue » viz str. 80

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

Sanitární keramika/ 

koupelnový nábytek:

 Connect » viz str. 40

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

 CONNECT
1.   15 různých modelů van – 

dostupné například jako anatomicky 

tvarovaná, duo s odpadem uprostřed, 

rohová, asymetrická nebo verze 

s rozšířenou zónou pro sprchování.

2. Prostorově úsporná vana 

s rozšířenou zónou pro sprchování 

se sprchovou zástěnou vám poskytne 

velké pohodlí na malém prostoru.

3. Univerzální kolekce vhodná 

k individuálním návrhům vybavení 

a řešení jakéhokoliv typu koupelny.



Velmi 
stylové 
a extra 
ploché
Kolekce sprchových vaniček Ultra 

Flat nabízí extra plochý design 

i s možností montáže v úrovni 

podlahy a také příjemně teplé 

a proti uklouznutí speciálně 

upravené plochy z velmi kvalitního 

sanitárního akrylátu. Díky verzím 

vaniček velkých rozměrů můžete 

i malou koupelnu proměnit na 

prostorné místo ke sprchování.

Design: 

ARTEFAKT

Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

 ULTRA FLAT



Ultra Flat sprchová vanička se sprchovým panelem Moments.
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Způsob montáže sprchové vaničky v úrovni podlahy.

Další typy van a sprchových vaniček  naleznete na str. 160–166.

ULTRA FLAT



INOVACE 

Speciální povrchová úprava Ideal Grip vám zajistí maximální úroveň bezpečí, 

protože zabrání vašemu uklouznutí při sprchování. Tato jemná a průhledná 

povrchová úprava odolná proti UV záření neškodí životnímu prostředí a je 

zcela bez zápachu a neobsahuje rozpouštědla. Povrch s úpravou Ideal Grip 

má velmi dlouhou životnost a lze jej velmi jednoduše a snadno čistit.
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Malé i velké koupelny.

  Dokonalé řešení koupelen 

pouze se sprchovým koutem.

Lze kombinovat s

Sprchové příslušenství:

 Idealrain » viz str. 124

 Moments sprchové panely » viz str. 120

Doplňky:

 SoftMood » viz str. 96

 Moments » viz str. 92

 ULTRA FLAT
1. Široký výběr v rámci kolekce, 

dokonalé řešení různých typů návrhů.

2. Vaničky lze nainstalovat na úroveň 

podlahy pro bezbariérová řešení.

3.  Sprchové vaničky velkých rozměrů 

vám umožní zcela nahradit vanu 

sprchovým koutem.

4.  Povrchová úprava Ideal Grip: tato 

úprava proti uklouznutí vám při sprchování 

zajistí pocit maximálního bezpečí.





K dokonalému zážitku ze sprchování potřebujete dokonale promyšlený systém sprchového 

příslušenství – ať již využijete hlavovou sprchu, klasickou ruční sprchu nebo masážní sprchové 

trysky, tak je jen na vás užít si dokonalého potěšení ze sprchování a prostředí, které jistě 

dokáže splnit všechny vaše požadavky.

SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
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TONIC MOMENTS



Design: 

ARTEFAKT

Luxusní 
harmonie
Jemné a harmonické linie kolekce 

Moments jsou charakteristické 

také pro sprchový panel Moments, 

který je zároveň velmi praktický 

a nabízí celou řadu funkcí.

FUNKČNOST 

Pět individuálních sprchovacích zón 

panelu  vám nabízí dokonalé uvolnění. Navíc 

je tento sprchový panel vybaven zabudovaným 

termostatem k rychlému a bezpečnému 

nastavení požadované teploty vody.

Sprchový panel Moments

Sprchové příslušenství 121

 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Všechny typy koupelen.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str. 86

 Ceramix Blue » viz str. 84

Sprchové vaničky:

 Moments » viz str. 104

 Ultra Flat » viz str. 114

Sanitární keramika/ 

koupelnový nábytek:

 Moments » viz str. 10

 SoftMood » viz str. 32

Doplňky:

 Moments » viz str. 92

 MOMENTS
1. Velmi kvalitní design s mnoha 

funkcemi zaručujícími každodenní 

potěšení ze sprchování.

2. Snadná montáž (na stěnu).



Magnum – do detailu promyšlený sprchový panel.

Důmyslné funkce.

Trysky odolné proti usazování vodního 

kamene, zabudovaná termostatická 

baterie, tyčovitě tvarovaná ruční sprcha 

a praktická miska na mýdlo. Ať již 

v klasické nebo rohové verzi vám tyto 

sprchové panely poskytnou prvotřídní 

potěšení ze sprchování.

TONIC MAGNUM



Dokonalý 
minimalismus
Přímočaré puristické linie zaručí, že sprchový panel 

Magnum vždy udělá velký dojem ve vaší koupelně. 

Moderní design a velmi kvalitní provedení z něj 

dělají příslušenství prvotřídní úrovně. 

Magnum je dostupný ve verzi k montáži do rohu 

nebo doprostřed sprchového koutu a jistě vás 

upoutá svou krásou a dokonalou funkčností

FUNKČNOST 

Impozantní hlavová sprcha, klasická 

ruční sprcha nebo osvěžující masážní

trysky… Stačí si jen vybrat způsob, jak se 

budete sprchovat. Dokonalé technologické 

provedení vám ve sprše vždy zajistí funkci 

dle vašeho přání a díky zabudované 

termostatické baterii získáte pocit 

naprostého uvolnění.

Design: 

Marc Sadler

Sprchové příslušenství 123

 DOPORUČUJEME

Ideální do

 Středně velké a větší koupelny.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str. 86

 Strada » viz str. 76

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sanitární keramika/ 

koupelnový nábytek:

 Strada » viz str. 26

 Connect Cube » viz str. 44

 MAGNUM
1. Prvotřídní sprchový panel: 

naprosté uvolnění bez kompromisu.

2. Snadná montáž.

3. Velmi kvalitní povrch 

z leštěné nerezové oceli.



Sprchová kombinace Idealrain L 900 mm s třífunkční ruční sprchou, 

nástěnná termostatická baterie.

TONIC IDEALRAIN



Jednoduché a inovační
Ponořte se do oceánu s názvem Idealrain – nová kompletní kolekce sprchového 

příslušenství s jednou z nejvíce plochých sprch dostupných na trhu. Užijte si příjemně 

hladký moderní design – od jednoduché ruční sprchy až po kompletní sprchovou 

kombinaci. Každodenním používáním a dokonalou funkčností se promění vaše 

sprchování v dosud nepoznaný prožitek. 

Design: 

ARTEFAKT

Dokonalá kombinace: sprchový panel Idealrain, nástěnná 

sprchová termostatická baterie Ceratherm 100, 

sprchová tyč se zabudovanou průtokovou cestou 

a hlavovou sprchou o šířce 20 cm.
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Užijte si XXL potěšení 

ze sprchování – díky extra 

velké sprchové hlavici s tryskami 

umístěnými až po vnější okraje 

a u ruční sprchy s náklonem 

proudu vody až 10 ° budete mít 

ze sprchování neočekávaný zážitek.

Ruční sprcha Idealrain S1

TONICIDEALRAIN



Plochá, 

inteligentní, 

osvěžující 

Stejně jako 

nezaměnitelný vzhled 

extra ploché hlavové 

sprchy, tak i elegantní 

design celé kolekce 

tohoto sprchového 

příslušenství 

byl navržen za 

účelem vyhovět 

potřebám uživatelů 

s ohledem na 

maximální potěšení 

ze sprchování.

Hlavová sprcha Idealrain Pro
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 DOPORUČUJEME

Ideální do

  Tato kolekce s širokým výběrem 

příslušenství nabízí řešení do všech typů 

koupelen – od malých koupelen pro 

jednu osobu až po velké koupelny pro 

celou rodinu.

Lze kombinovat s

Vodovodní baterie

 Active » viz str. 86

 Strada » viz str. 76

Sprchová vanička:

 Ultra Flat » viz str. 114

Sanitární keramika/

koupelnový nábytek:

 Connect » viz str. 40

 SoftMood » viz str. 32

Doplňky:

 Connect » viz str. 98

 IDEALRAIN
1. Úspora vody. Díky omezovači průtoku 

mají ruční sprchy této kolekce spotřebu 

pouze 8 litrů vody za minutu a hlavové 

sprchy pak díky spotřebě vody pouze 

12 litrů za minutu. Vše pro úsporu vašich 

výdajů a ochranu životního prostředí.

2. Ruční sprchy Idealrain jsou dostupné 

v jedno i multifunkčních verzích. Díky 

multifunkčním ručním sprchám získáte tři 

různé typy proudu vody: déšť, tropický 

déšť a masážní proud.

3. Snadná montáž, dokonalé použití. Naše 

sprchové kombinace se sprchovou tyčí 

a zabudovanou průtokovou cestou jsou 

dostupné v mnoha různých verzích, které 

lze snadno kombinovat se všemi typy 

nástěnných a podmítkových baterií.





Náš kompletní sortiment v jednoduchém přehledu. Naleznete zde všechno, co potřebujete 

k naplánování a realizaci vaší vysněné koupelny Ideal Standard. 

INFORMACE 

O PROGRAMECH VYBAVENÍ
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Sanitární keramika 
a koupelnový nábytek

MOMENTS

Umyvadlo

900 mm K0715 
750 mm K0716
650 mm K0717 
550 mm K0719

Umyvadlo 
polozápustné

580 mm K0720

Umývátko

500 mm K0718

Polosloup 

pro umyvadlo K0074
pro umývátko K0076

Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním K3113

Klozetové sedátko K7059

Klozetové sedátko 
s automatickým sklápěním K7058

Závěsný bidet K5061

Bidety a klozety 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Skříňka pod umyvadlo

900 mm K2192 
750 mm K2193
650 mm K2194
500 mm K2212

Vysoká skříňka

370 mm K2191

Postranní skříňka

370 mm K2211

Polička

350 mm K2196
240 mm K2195

Koupelnový nábytek SV dub světlý (dýha) – WG vysoce lesklý lak bílý 

PŘEHLED VÝROBKŮ



SIMPLYU
Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Umyvadlo Dynamic

650 mm T0162
550 mm T0163

650 mm 
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0135

550 mm 
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0136

Umyvadlo Natural asymetrické

1000 mm T0171
  850 mm T0170
1000 mm
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0144

  850 mm
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0143

Umyvadlo Intensive asymetrické

1100 mm T0976
 1100 mm
(7 předpíchnutých otvorů pro baterii) T0150

Umyvadlo Natural

750 mm T0167
600 mm T0166
750 mm 
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0140

600 mm
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0139

Umyvadlo Intensive asymetrické

 850 mm T0975
850 mm 
(5 předpíchnutých otvorů pro baterii) T0149

650 mm T0974
650 mm 
(3 předpíchnuté otvory pro baterii) T0148

Umyvadlo na desku Natural

umyvadlo na desku ovál 600 mm T0142
umyvadlo na desku kruhové 450 mm T0141

Umyvadlo Intensive asymetrické

 550 mm T0973

Umyvadlo Dynamic

800 mm T0161
800 mm 
(5 předpíchnutých otvorů pro baterii) T0134

Dvojumyvadlo Dynamic

1200 mm T0160
1200 mm
(4 předpíchnuté otvory pro baterii) T0133

Umyvadlo na desku Dynamic

600 mm (1 otvor pro baterii vlevo) T0168
600 mm (1 otvor pro baterii vpravo) T0165
600 mm 
(1 otvor pro baterii vpravo i vlevo) T0138
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SIMPLYU
Skříňky pod umyvadlo

Vysoké skříňky/Desky pod umyvadla

Skříňka pod umyvadlo

1200 mm (pro dvojumyvadla 
T0160, T0133) T7212

Vysoká skříňka

370 mm (dvířka levá) T7221
370 mm (dvířka pravá) T7222

Deska pod umyvadlo

1200 mm (pro umyvadlo T0141) T7220*

Deska pod umyvadlo

1200 mm (pro umyvadla 
T0126, T0141, T0142) T7217*

1200 mm (pro umyvadla 
T0166, T0139, T0167, T0140) T7216*

800 mm (pro umyvadla 
T0126, T0141, T0142) T7214*

800 mm (pro umyvadla 
T0166, T0139) T7213*

Deska pod umyvadlo

 1200 mm (pro umyvadla 
T0170, T0143, T0974, T0148, 
T0975, T0149, T0976, T0150) T7218*

1200 mm (pro umyvadla 
T0156, T0129, T0161, T0134, 
T0162, T0135, T0163, T0136) T7215*

Skříňka pod umyvadlo

 1200 mm (pro umyvadla 
T0170, T0143, T0974, T0148, 
T0975, T0149, T0976, T0150) T7210

1200 mm (pro umyvadla 
T0171, T0144) T7209

1200 mm (pro umyvadla 
T0156, T0129, T0161, T0134, 
T0162, T0135, T0163, T0136) T7208

1000 mm (pro umyvadla 
T0170, T0143, T0974, T0148, 
T0975, T0149) T7207

1000 mm (pro umyvadla 
T0156, T0129, T0161, T0134, 
T0162, T0135, T0163, T0136) T7205

800 mm (pro umyvadla 
T0974, T0148) T7204

800 mm (pro umyvadla 
T0156, T0129, T0162, T0135, 
T0163, T0136) T7201

Skříňka pod umyvadlo

1000 mm (pro umyvadla 
T0126, T0141, T0142) T7206

 800 mm (pro umyvadla 
T0126, T0141, T0142) T7203

  800 mm (pro umyvadla 

T0166, T0139, T0167, T0140) T7202

550 mm (pro umyvadla 
T0166, T0139) T7200

DJ vysoce lesklý lak tmavě hnědý – 

DK vlašský ořech (dýha)* – WG vysoce lesklý lak bílý

DJ vysoce lesklý lak tmavě hnědý – 

DK vlašský ořech (dýha)* – WG vysoce lesklý lak bílý

Sanitární keramika 
a koupelnový nábytek

* k dispozici do 31. 12. 2012

PŘEHLED VÝROBKŮ



Závěsný bidet Mia J4694Závěsný klozet Mia 
s hlubokým splachováním
 J4521

Mia klozetové sedátko J4522

Mia klozetové sedátko 
s automatickým 
sklápěním J4697

 STRADA/STRADA O

Koupelnový nábytek  WG vysoce lesklý lak bílý – WH vysoce lesklý lak šedý

Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Skříňka pod umyvadlo

1400 mm 
(umyvadlo vpravo)  K2460
1400 mm 
(umyvadlo vlevo)  K2461
1050 mm 
(umyvadlo vpravo)   K2459
1050 mm 
(umyvadlo vlevo)   K2458

Závěsná skříňka

350 mm (dvířka pravá) K2463
350 mm (dvířka levá) K2464

Vysoká skříňka

400 mm (dvířka pravá) K2465
400 mm (dvířka levá) K2466

Nábytkové dvojumyvadlo

1200 mm K0791

Umyvadlo na desku

600 mm   K0781

Umyvadlo na desku

500 mm K0776

Umyvadlo na desku 
oválné

600 mm K0784

Umyvadlo na desku 
kruhové

425 mm K0783
410 mm K0795
340 mm K0793

Umyvadlo zápustné 
pod desku

595 mm K0779

Nábytkové umyvadlo

1000 mm  K0790
  900 mm   K0789
  800 mm   K0788
  700 mm   K0787

Umyvadlo

910 mm   K0786
710 mm   K0782
600 mm   K0778
500 mm   K0777

Umyvadlo zápustné

595 mm   K0780

  900 mm   K2457
  700 mm   K2455
  600 mm   K2453
  500 mm   K2452
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Sanitární keramika 
a koupelnový nábytek

SOFTMOOD NOVINKA

Nábytkové umyvadlo

1040 mm T0559 
  840 mm T0558
  640 mm T0557 

Umyvadlo

700 mm T0556
650 mm T0555
600 mm T0554
550 mm T0541

Umyvadlo na desku

600 mm T0561 

Umývátko

450 mm T0551 

Polosloup 

pro umyvadlo T4221

Umyvadlo na desku

550 mm T0560

Umyvadlo polozápustné

550 mm T0553

Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Závěsný bidet T5193 Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním T3226

Klozetové sedátko T6392

Klozetové sedátko 
s automatickým sklápěním T6391

Bidety a klozety 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

PŘEHLED VÝROBKŮ



SOFTMOOD

Skříňka pod umyvadlo

 1400 mm (pro umyvadla 
T0554, T0555, T0560, 
T0561)  T7803

Deska pod umyvadlo 
1400 / 1000 / 800 / 600

1400 mm (pro koupelnový 
nábytek T7808, pro umyvadla 
T0554, T0555)  T7808

1000 mm (pro koupelnový 
nábytek T7802, pro umyvadla 
T0554, T0555, T0556) T7807

800 mm (pro koupelnový 
nábytek T7801, pro umyvadla 
T0554, T0555, T0556)  T7806

600 mm (pro koupelnový 
nábytek T7800, pro umyvadlo 
T0554) T7805

Deska pod umyvadlo
1400 / 1000 / 800 / 600

1400 mm (pro koupelnový 
nábytek T7803, pro umyvadlo 
na desku T0561) T7812

1000 mm (pro koupelnový 
nábytek T7802, pro umyvadlo 
na desku T0561) T7811

800 mm (pro koupelnový 
nábytek T7801, pro umyvadlo 
na desku T0561) T7810

600 mm (pro koupelnový 
nábytek T7800, pro umyvadlo 
na desku T0561) T7809

Deska pod umyvadlo
1400 / 1000 / 800 / 600

1400 mm (pro koupelnový 
nábytek T7803, pro umyvadlo
 na desku T0560) T7816

1000 mm (pro koupelnový 
nábytek T7802, pro umyvadlo 
na desku T0560) T7815

800 mm (pro koupelnový 
nábytek T7801, pro umyvadlo 
na desku T0560) T7814

600 mm (pro koupelnový 
nábytek T7800, pro umyvadlo 
na desku T0560) T7813

Konzole pod desky 
na umyvadla

1400 mm, se 2 držáky na ručníky,
(pro desku pod umyvadlo T7808, 
T7812, T7816) T783267

1000 mm, se 2 držáky na ručníky, 
(pro desku pod umyvadlo 
T7807, T7811, T7815) T783767

800 mm s 1 držákem na ručník,
(pro desku pod umyvadlo 
T7806, T7810, T7814) T783867

600 mm s 1 držákem na ručník, 
(pro desku pod umyvadlo
T7805, T7809, T7813) T783167

Všechny konzole jsou dodávané 
včetně montážních sad.

Skříňka pod umyvadlo 
1000 / 800 / 600

 1000 mm (pro umyvadla 
T0554, T0555, T0560, 
T0561, T0559, T0556) T7802

800 mm (pro umyvadla 
T0554, T0555, T0560, 
T0561, T0558, T0556) T7801

600 mm (pro umyvadla 
T0554, T0560, T0561, 
T0557)  T7800

Pojízdná skříňka 
se sedátkem T7820

Nástěnná police

200 mm T7830

Spodní skříňka pod 
umývátko

405 mm 
(pro umývátko 450 mm) T7804

Vysoká skříňka

400 mm (dvířka pravá) T7817
400 mm (dvířka levá) T7836

Koupelnový nábytek

Zrcadlová skříňka
s osvětlením

1000 mm T7843 
  800 mm T7842
  600 mm T7841

WG vysoce lesklý lak bílý – S4 vysoce lesklý lak světle šedý – 

S5 matný lak světle hnědý – S6 Ořech

NOVINKA
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Nábytkové umyvadlo

1000 mm E8126
  850 mm E8127
  700 mm E8128

Nábytkové 
dvojumyvadlo

1300 mm E8136

Umyvadlo Cube

700 mm E7736
650 mm E7729
600 mm E7141
550 mm E7139
kompakt 550 mm E7140
500 mm E7138
umývátko 
400 mm E7137

Umyvadlo Arc

700 mm E7740
650 mm E7732
600 mm E7135
550 mm E7131
umývátko 
450 mm E7130
umývátko 
350 mm E7913

Umyvadlo Sphere

550 mm E7147
500 mm E7146
umývátko 
450 mm E7145

Umývátko rohové Arc

délka hrany 
340 mm E7136

Umyvadlo 
polozápustné Cube

500 mm E7936

Umyvadlo 
zápustné Arc

550 mm E7978

Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

CONNECT

Umyvadlo na desku 
Sphere

430 mm E8040

Umyvadlo 
polozápustné Sphere

550 mm E7923
450 mm E8065

Polosloup 

pro umyvadlo E7113
umývátko E7114

Sloup 

pro umyvadlo E7112

Závěsný bidet E7126

Bidet E7125

Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním E7116

short E8018

Závěsný klozet 
s plochým splachováním E8017

Klozetové sedátko E7128

Klozetové sedátko 
s automatickým sklápěním E7127

Kombinovaný klozet 
s hlubokým splachováním, 
vodorovný odtok E8036

Kombinovaný klozet kapotovaný 
s hlubokým splachováním, 
vodorovný odtok E8037

Klozetové sedátko E7128

Klozetové sedátko 
s automatickým sklápěním E7127

Urinál E8166

Bidety a klozety 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Sanitární keramika 
a koupelnový nábytekPŘEHLED VÝROBKŮ



Skříňka pod umyvadlo Cube

650 mm (pro umyvadlo 
Cube 700 mm) E6600

600 mm (pro umyvadlo 
Cube 650 mm) E6601

550 mm (pro umyvadlo 
Cube 600 mm) E6602

Skříňka pod dvojumyvadlo

1300 mm E6527

Zrcadlová skříňka

800 mm E6615
650 mm E6616
600 mm E6617
550 mm E6618

Skříňka pod umyvadlo Arc

800 mm (pro umyvadla 
Arc 700, 650 und 600 mm) E6603

650 mm (pro umyvadlo 
Arc 650 mm) E6604

600 mm (pro umyvadla 
Arc 600 und 550 mm) E6605

Skříňka pod umyvadlo

1000 mm E6519
  850 mm E6518
  700 mm E6517

Rohová skříňka 
pod umývátko

370 mm (pro rohové 
umývátko Arc 480 mm) E6606

Postranní skříňka

300 mm 
(dvířka pravá) E6609*

300 mm 
(dvířka levá) E6610*

Skříňka pod umyvadlo 
Sphere

600 mm (pro umyvadla
Sphere 550 a 500 mm) E6607
600 mm (pro umyvadlo 
na desku Sphere 430 mm) E6608

Vysoká skříňka

300 mm (dvířka pravá) E6611

300 mm (dvířka levá) E6612

otevřená 300 mm 
(dvířka pravá) E6613

otevřená 300 mm 
(dvířka levá) E6614

Koupelnový nábytek WG lesklý lak bílý – SO americký dub – DK vlašský ořech

CONNECT

* k dispozici do 31. 12. 2012
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VENTUNO

Nábytkové dvojumyvadlo

1300 mm T0020

Dvojumyvadlo na desku 
(broušená spodní strana) 1300 mm T0024

Umývátko

500 mm T0022
450 mm T0021

Závěsný bidet T5151

Bidet T5150

Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním T3164

Stacionární klozet 
s hlubokým splachováním  T3161

Klozetové sedátko T6637

Klozetové sedátko 
s automatickým sklápěním  T6638

Nábytkové umyvadlo

1000 mm T0019
  800 mm T0018
  700 mm T0017

Umyvadlo na desku
(broušená spodní strana) 
1000 mm  T0023
  800 mm  T0015
  700 mm  T0014

Umyvadlo polozápustné

650 mm  T0016

Polosloup 

pro umyvadlo T4098
pro umývátko T4099

Umyvadlo

750 mm T0155
680 mm T0154
600 mm T0153
550 mm T0013

Umyvadla  01 bílá – MA bílá Ideal Plus 

Bidety a klozety 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Sanitární keramika 
a koupelnový nábytekPŘEHLED VÝROBKŮ



STEP

Skříňka pod dvojumyvadlo

1300 mm T7224

Postranní skříňka

300 mm 
(pro nábytková umyvadla) T7228
300 mm 
(pro umyvadlo/umyvadlo na desku) T7273

Zrcadlo s osvětlením

1000 mm T724267
  700 mm T724167
  500 mm T724067

Skříňka pod umyvadlo

1000 mm T7227
  800 mm T7226
  700 mm T7225

Vysoká skříňka

350 mm (dvířka levá) T7231
350 mm (dvířka pravá) T7232

Skleněná polička

1000 mm T7251AA
  850 mm T7250AA
  700 mm T7249AA
  500 mm T7248AA

Skříňka pod umyvadlo

785 mm T7268
685 mm T7259

Závěsná skříňka

300 mm T7276

Koupelnový nábytek   UY americký ořech – UZ wenge – WG lesklý lak bílý
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TONIC

Dvojumyvadlo

1000 mm K0707

Skříňka pod umyvadlo

1000 mm K2166
  750 mm K2167
  500 mm K2168

Závěsný bidet K5050 Závěsný klozet 
s hlubokým splachováním K3101

Klozetové sedátko K7047

Klozetové sedátko 
s automatickým sklápěním K7061

Umyvadlo

1000 mm K0700

Postranní skříňka

400 mm K2210

Umyvadlo

750 mm K0691
700 mm K0690
650 mm K0689
600 mm K0688

Polosloup 

pro umyvadlo K0071
pro umývátko K0072

Umývátko 

500 mm K0686

Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Koupelnový nábytek SV dub světlý (dýha) - EG dub tmavý – HG matný lak bílý

Bidety a klozety 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Sanitární keramika 
a koupelnový nábytekPŘEHLED VÝROBKŮ



TONIC GUEST

Umývátko asymetrické

600 mm (s odkládací plochou vlevo) K0703
600 mm (s odkládací plochou vpravo) K0704

Skříňka pod umývátko

asymetrická 460 mm K2190
symetrická   480 mm K2189

Postranní 
skleněná polička N1073AA

Umývátko

500 mm K0705

Zrcadlo s osvětlením 
a s integrovanou umyvadlovou baterií

460 mm (levé) N1068AA
460 mm (pravé) N1069AA
480 mm (na střed) N1070AA

Věšák 
na ručníky N1075AA

Zrcadlo s osvětlením

460 mm (levé) N1065AA
460 mm (pravé) N1066AA
480 mm (na střed) N1067AA

Dávkovač 
na tekuté mýdlo N1072AA

Zásobník 
na toaletní papír N1074MY

Umývátka 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Koupelnový nábytek

Doplňky AA chrom – MY nerez ocel 

CT dub tmavý – FN buk – LJ matný lak šedý – RW lesklý lak černý – 

WG lesklý lak bílý

 Přehled výrobků 141



DAYLIGHT

Nábytkové dvojumyvadlo

1300 mm K0729

Skříňka pod 
nábytkové dvojumyvadlo

1300 mm K2216

Postranní skříňka

600 mm (dvířka pravá) K2223
600 mm (dvířka levá) K2222

Zrcadlová skříňka*

1000 mm K2219
  800 mm K2218
  700 mm K2217

Postranní skříňka

476 mm (dvířka pravá) K2221
476 mm (dvířka levá) K2220

Vysoká skříňka

350 mm (dvířka pravá) K2226
350 mm (dvířka levá) K2225

Nábytkové umyvadlo

1000 mm K0728
  800 mm K0727
  700 mm K0726

Polosloup 

pro umyvadlo K0071

Skříňka pod 
nábytkové dvojumyvadlo

1000 mm K2215
  800 mm K2214
  700 mm K2213

Umyvadla 01 bílá – MA bílá Ideal Plus

Koupelnový nábytek SV dub světlý (dýha) – EG dub tmavý – HG matný lak bílý

Sanitární keramika 
a koupelnový nábytek

* k dispozici do 31. 12. 2012

PŘEHLED VÝROBKŮ



Vodovodní baterie

 ARCHIMODULE

Ovládání ventilu průtoku pro

ruční sprchu A1508
hlavovou sprchu A1509
boční sprchu  A1510
vanový vývod  A1511
teplou vodu  A1522
studenou vodu  A1523

Ovládání 
ventilu teploty A1512

Hlavová sprcha Idealrain

Ø300 mm  B9443
Ø200 mm  B9442

Hlavová sprcha Idealrain Pro

300 x 300 mm B9844
400 x 400  mm B9845

Montážní lišta

600 mm A1503NU

Připevnění ke stěně

370 mm A1524

Připevnění ke stropu

150 mm B9446

Rozety

jednootvorová rozeta 
83 x 83 mm A1504

dvouotvorová rozeta 
83 x 166 mm A1505

tříotvorová rozeta 
83 x 249 mm A1506

čtyřotvorová rozeta
83 x 332 mm A1507

Ruční sprcha

ruční sprcha A1519
držák pro ruční sprchu A1520
díl pro připojení sprchy A1521

Sprchový systém

bez hlavové a ruční sprchy A1530

s integrovaným přepínačem
(bez hlavové a ruční sprchy)  
 A1531

Vanový vývod ze zdi

vanový vývod ze zdi A1513
vanový vývod ze zdi 
s integrovaným přepínáním A1514

Sprchová tyč

600 mm A1526

600 mm s integrovaným 
dílem pro připojení sprchy A1527 

900 mm  A1528

900 mm s integrovaným 
dílem pro připojení sprchy A1529

Podomítkový díl 1

termostatický, 
vč. montážní lišty A1500NU
univerzální A1501NU

Podomítkový systém AA chrom

NOVINKA
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Vodovodní baterie

MOMENTS

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou A3903
s odtokovou garniturou, 
fl exibilní hadice A3905

Bidetová baterie A3909

Umyvadlová baterie 
elektronická 
bezdotyková A3908

Umyvadlová baterie

PICCOLO A3906
s fl exibilními hadicemi A3926

Tříotvorová umyvadlová 
baterie A3907

Umyvadlové baterie AA chrom

Bidetová baterie AA chrom

PŘEHLED VÝROBKŮ



MOMENTS
Vanové a sprchové baterie AA chrom

Vanová nástěnná baterie 
s výsuvným vývodem A3914

Vanová podomítková 
baterie

díl 2 A4717

Sprchová termostatická 
podomítková baterie

díl 2 A4718

Vanová termostatická 
nástěnná baterie A3917

Sprchová nástěnná 
baterie A3910

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A4716

Vanová termostatická 
podomítková baterie

díl 2 A4889

Sprchová termostatická 
nástěnná baterie A3913

Čtyřotvorová vanová 
baterie A3920

Vanový vývod ze zdi

otočný A3923

Vícecestný ventil 

díl 2 A3925

Multiset-Trio A3922
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Vodovodní baterie

SIMPLYU

Dvouotvorová umyvadlová baterie

2 kruhové rozety A4477

Dvouotvorová umyvadlová baterie

1 oválná rozeta A4478

Dvouotvorová umyvadlová baterie

1 obdélníková rozeta A4479

Umyvadlová nástěnná baterie 

díl 2, 1 oválná rozeta A4489

Umyvadlová nástěnná baterie 

díl 2, 1 obdélníková rozeta A4490

Dvouotvorová umyvadlová baterie

2 kruhové rozety A4484

Dvouotvorová umyvadlová baterie

1 obdélníková rozeta A4486

Dvouotvorová umyvadlová baterie

1 oválná rozeta A4485

Umyvadlová nástěnná baterie 

díl 2, 1 oválná rozeta A4482

Umyvadlová nástěnná baterie 

díl 2, 1 obdélníková rozeta A4483

Umyvadlové baterie AA chrom
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Vanová podomítková 
baterie

díl 2 A5853
díl 2, s přepínačem A5854

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A5852

STRADA

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou A5449
s odtokovou garniturou, 
5l/min A5897
bez odtokové garnitury, 
5l/min A5450

Bidetová baterie

5l/min A5845

Vanový vývod ze zdi A5896

Umyvadlová baterie 
s nástavcem

s odtokovou garniturou, 
5l/min A5840
bez odtokové garnitury, 
5l/min A5841

Sprchová nástěnná 
baterie A5846

Vanová nástěnná 
baterie A5848

Umyvadlová baterie 
PICCOLO

s odtokovou garniturou, 
5l/min A5842
bez odtokové garnitury, 
5l/min A5843

Umyvadlová nástěnná 
baterie

díl 2, 5l/min A5844

Umyvadlové baterie AA chrom

Vanové a sprchové baterie AA chrom

Bidetová baterie AA chrom

NOVINKA
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Vodovodní baterie

ATTITUDE

Umyvadlová baterie 

s odtokovou garniturou A4594
s odtokovou garniturou,
vodopádový perlátor A4598
bez odtokové garnitury A4595
bez odtokové garnitury,
vodopádový perlátor A4599

Umyvadlová baterie PICCOLO

s odtokovou garniturou A4753
s odtokovou garniturou,
vodopádový perlátor A4754
bez odtokové garnitury A4761

Umyvadlová baterie s nástavcem

bez odtokové garnitury A4600
bez odtokové garnitury,
vodopádový perlátor A4601

Umyvadlové baterie AA chrom

Bidetová baterie A4602

Vanová nástěnná 
baterie A4604

Sprchová nástěnná 
baterie A4603

Vanová podomítková baterie

díl 2 A4758

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A4757

Bidetová baterie AA chrom

Vanové a sprchové baterie AA chrom
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CONNECT BLUE
Umyvadlové baterie AA chrom

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou B9914
s odtokovou garniturou, 
5l/min B9936

Bidetová baterie B9920

Umyvadlová baterie

bez odtokové garnitury B9917

Vanová nástěnná 
baterie B9921

Sprchová nástěnná 
baterie B9924

Vanová podomítková 
baterie

díl 2 A5802

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A5801

Umyvadlová baterie

s vysokou výtokovou 
hubicí B9933 

Bidetová baterie AA chrom

Vanové a sprchové baterie AA chrom
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Vodovodní baterie

MELANGE

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou A4258
s odtokovou garniturou, 
fl exibilní hadice  A4260

Tříotvorová umyvadlová 
baterie A4288

Umyvadlová baterie 
s vodopádovým 
proudem B8630

Umyvadlová nástěnná 
baterie 

díl 2 A4264

Umyvadlová baterie
s nástavcem A4266

Umyvadlové baterie AA chrom

Bidetová baterie A4268

Bidetová baterie AA chrom
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Vanová nástěnná 
baterie  A4271

Sprchová nástěnná 
baterie A4269

Sprchová termostatická 
podomítková baterie 

díl 2 A4721

Vanová termostatická 
podomítková baterie

díl 2 A4891

Vanová termostatická 
nástěnná baterie A4281

Sprchová termostatická 
nástěnná baterie A4279

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A4719

Vanová podomítková 
baterie

díl 2 A4720

Čtyřotvorová vanová 
baterie A4293

Čtyřotvorová vanová baterie 

bez vanového vývodu A4292

Vanové a sprchové baterie AA chrom

MELANGE
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Vodovodní baterie

CERAMIX BLUE

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou A5646
s odtokovou garniturou,
omezovač průtoku 5l/min A5658
bez odtokové garnitury A5647

Umyvadlová baterie

PICCOLO A5651

Umyvadlová baterie LIFT

s vytahovací ruční sprchou A5654

Umyvadlové baterie AA chrom

Bidetová baterie A5655

Vanová nástěnná 
baterie B9490

Sprchová nástěnná 
baterie B9493

Vanová podomítková 
baterie

díl 2 A5666

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A5664

Bidetová baterie AA chrom

Vanové a sprchové baterie AA chrom
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ACTIVE

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou, fl ex. hadice B8059
s odtokovou garniturou, 
s postranní ruční sprchou B8058  
s odtokovou garniturou, pevný vývod B8057

Umyvadlová baterie

bez odtokové garnitury B8292

Umyvadlové baterie AA chrom

Bidetová baterie B8064

Vanová nástěnná 
baterie B8069

Vanová podomítková 
baterie

díl 2 B8652

Sprchová nástěnná 
baterie B8066

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 B8651

Vanová termostatická 
nástěnná baterie A4050

Sprchová termostatická 
nástěnná baterie A4046

Bidetová baterie AA chrom

Vanové a sprchové baterie AA chrom
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Vodovodní baterie

MARA

Umyvadlová baterie

GRANDE 
s odtokovou garniturou A9040

Vanová nástěnná 
baterie A9013

Sprchová podomítková 
baterie

díl 2 A9026

Umyvadlová baterie

s odtokovou garniturou A9005
bez odtokové garnitury A9007

Sprchová nástěnná 
baterie A9015

Umyvadlová baterie 
s nástavcem

s odtokovou garniturou A9010
bez odtokové garnitury A9009

Vanová podomítková baterie

díl 2 A9025

Umyvadlové baterie AA chrom

Bidetová baterie A9011

Bidetová baterie AA chrom

Vanové a sprchové baterie AA chrom
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Termostatické baterie

CERATHERM 200 NOVÝ DESIGN 

CERATHERM 100 NOVÝ DESIGN 

Sprchová termostatická 
nástěnná baterie A4627

Sprchová termostatická 
nástěnná baterie A4618

Vanová termostatická 
podomítková baterie 
s přepínačem 

díl 2 A5620

Vanová termostatická 
podomítková baterie 
s přepínačem 

díl 2 A4888

Vícecestný 
podomítkový ventil

díl 2 A4657

Sprchová termostatická 
podomítková baterie 

díl 2 A4662

Sprchová termostatická 
podomítková baterie

díl 2 A4659

Vanové a sprchové termostaty AA chrom

Vanové a sprchové termostaty AA chrom

Vanová termostatická 
nástěnná baterie A4630

Vanová termostatická 
nástěnná baterie A4623

Podomítkový ventil

díl 2 A4656
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Doplňky

Zrcadlo 

1200 mm N1299MZ*
1000 mm N1298MZ*
  800 mm N1297MZ*
  550 mm N1296MZ*

Skleněná polička

300 mm (levá) N1304
300 mm (pravá) N1306

Osvětlení N1300*

Věšák na ručníky N1301*

Kelímek 
na zubní kartáček N1303 *

Dávkovač 
na tekuté mýdlo N1302*

Doplňky AA chrom

SIMPLYU

MOMENTS
Doplňky AA chrom

Zrcadlo s osvětlením

900 mm N1152*
750 mm N1153*
650 mm N1155*

Držák na ručníky
 N1143

Věšák na ručníky
 N1151

Dávkovač 
na tekuté mýdlo N1146

Držák na rezervní 
toaletní papír N1149

Zrcadlo

350 mm N1163*
500 mm N1162*

Kelímek 
na zubní kartáček N1145

Kartáč na WC
 N1150

Tyč na ručníky

436 mm N1144

Držák na ručníky

800 mm N1140
600 mm N1141
300 mm N1142

Držák na mýdlo
 N1147

Držák 
na toaletní papír N1148

* k dispozici do 30. 9. 2012
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SOFTMOOD
Doplňky AA chrom

Zrcadlo s úpravou 
proti zamlžování

1400 mm T7828BH 
1000 mm T7827BH
  800 mm T7826BH
  600 mm T7825BH

Zrcadlo

 450 mm T7824BH

LED osvětlení 
k zrcadlu T782967

Věšák na ručníky
 A9145

Držák na mýdlo
 A9141

Kelímek 
na zubní kartáček A9139

Dávkovač 
na tekuté mýdlo A9140

Dvojitá tyč 
na ručníky A9138

Držák na ručníky 

800 mm A9134
600 mm A9135
300 mm A9136
250 mm A9137

Držák 
na toaletní papír A9143

Kartáč na WC
 N1150

Držák na rezervní 
toaletní papír A9142

NOVINKA
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Doplňky

CONNECT
Doplňky AA chrom

Obdelníkový držák 
na ručníky

 A9101

Držák na mýdlo 
drátěný 
do rohu A9157

Kelímek na zubní 
kartáček A9156

Držák na rezervní 
toaletní papír N1383

Držák na mýdlo 
drátěný
 A9154

Věšák 
na ručníky N1380

Dvojitá tyč 
na ručníky A9181AA

Držák na mýdlo
 A9155

Držák na 
toaletní papír N1381

Kartáč na WC
 N1396

Dávkovač na 
tekuté mýdlo A9158

Držák na toaletní 
papír s krytem N1382

Skleněná polička

600 mm N1394
550 mm N1393
500 mm N1392
400 mm N1391

Kruhový držák 
na ručníky

 N1384

Držák na ručníky 

600 mm N1387
450 mm N1386
300 mm N1385

Madlo k vaně 
 A9159

Madlo k vaně 
s držákem 
na mýdlo A9160

Držák na ručníky 
s poličkou
 A9161

Zrcadlo

1300 mm E6536BH
1000 mm  E6535BH
  850 mm  E6534BH

Zrcadlo

600 mm N1406BH
600 mm 
s osvětlením N1402BH

Zrcadlo

600 mm N1410BH
500 mm N1408BH
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IOM

Skleněná polička

600 mm 
čiré sklo A9125
600 mm 
matné sklo A9124

Kelímek na zubní kartáček

čiré sklo A9121
matné sklo A9120

Madlo k vaně

300 mm A9126

s držákem 
na mýdlo A9114

Držák na ručníky

600 mm A9118
450 mm A9117

Držák na mýdlo

čiré sklo A9123
matné sklo A9122

Držák na ručníky 
s poličkou

570 mm A9106

Dvojitá tyč 
na ručníky A9131

Držák na mýdlo 
s úpravou 
proti poničení A9129

Držák na mýdlo 
drátěný A9112

Držák na ručníky
(otočný) A9130

Kartáč na WC

skleněný 
(instalace na zeď) A9119
nerezový
(instalace na zeď) A9128MY
nerezový 
(volně stojící) A9108MY

Držák na mýdlo 
drátěný do rohu A9105

Věšák na ručníky A9115

dvojitý A9116

Držák na rezervní 
toaletní papír A9132

Držák 
na toaletní papír
s krytem A9127

Kosmetické 
zrcadlo A9111

Doplňky AA chrom
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Vany

MOMENTS

STRADA

Vany 01 Bílá

Vany 01 Bílá

Vana Duo (k zabudování

1900 x 900 mm K6174
1800 x 800 mm K6175

Vana anatomicky tvarovaná

1700 x 700 mm K2605
1700 x 750 mm K2606

Vana Duo

1700 x 750 mm K2607
1800 x 800 mm K2608
1900 x 900 mm K2609

Vana asymetrická

1700 x 1000 mm (pravá verze) K2610
1700 x 1050 mm (levá verze) K2611

Vana Duo 
s transparentním čelním panelem (do prostoru)

1900 mm s transparentním čelním panelem vlevo K6418
1900 mm s transparentním čelním panelem vpravo K6419
1900 mm se 2 transparentními čelními panely K6420
1800 mm s transparentním čelním panelem vlevo K6421
1800 mm s transparentním čelním panelem vpravo K6422
1800 mm se 2 transparentními čelními panely K6423

Vana Duo 
s vyklápěcími bočními panely (do prostoru)

 1900 mm s vyklápěcím bočním panelem vlevo 
a s čelním panelem K6424

 1900 mm s vyklápěcím bočním panelem vpravo 
a s čelním panelem  K6425

 1900 mm s vyklápěcím bočním panelem vlevo i vpravo 
a s čelním panelem K6426

 1800 mm s vyklápěcím bočním panelem vlevo 
a s čelním panelem K6427

 1800 mm s vyklápěcím bočním panelem vpravo 
a s čelním panelem K6428

 1800 mm s vyklápěcím bočním panelem vlevo i vpravo 
a s čelním panelem K6429

Pravá verze

NOVINKA
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ELLIPSE

Vana oválná

1900 x 1000 mm K6695
1800 x 900 mm K6631

Vana oválná asymetrická

1600 x 800 mm K6696

Vany 01 Bílá

TONIC

Vana anatomicky tvarovaná

1900 x 900 mm K6701
1800 x 800 mm K6700
1700 x 800 mm K6699
1700 x 750 mm K6698

Vana rohová

1400 x 1400 mm  K6469

Vany 01 Bílá

 WASHPOINT

Vana anatomicky tvarovaná 

1700 x 750 mm R2041

Vana Duo

1800 x 800 mm K5114
1700 x 750 mm K5113

Vana asymetrická 1700 mm

pravá R2042
levá R2043

Vany 01 Bílá

Pravá verze
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CONNECT

Vana anatomicky tvarovaná 
se skrytým přepadem IWS

1800 x 800 mm E0185
1700 x 750 mm E0183
1700 x 700 mm E0181
1500 x 700 mm E0182

Vana úsporná 
se skrytým přepadem IWS

1700 mm (levá) E0203
1700 mm (pravá) E0202 

Vana Duo anatomicky tvarovaná 
se skrytým přepadem IWS

1700 x 750 mm E0184

Vana rohová 
se skrytým přepadem IWS

1400 x 1400 mm E0207

Vana s rozšířenou zónou pro sprchování 
se skrytým přepadem IWS

1700 mm (levá) E0205
1700 mm (pravá) E0204
1500 mm (levá) E0201
1500 mm (pravá) E0199

Vany 01 Bílá

Pravá verze

Pravá verze

 PLAYA

Vana anatomicky tvarovaná

1800 x 800 mm T9629
1700 x 800 mm T9628
1700 x 750 mm T9627
1700 x 700 mm T9626
1600 x 700 mm T9625
1500 x 700 mm T9624
1400 x 700 mm T9623

Vana rohová

1400 x 1400 mm T9633
1300 x 1300 mm T9632

Vana s rozšířenou zónou 
pro sprchování 1700 mm

1700 x 900 mm (levá verze) T9637
1700 x 900 mm (pravá verze) T9636

Skleněná vanová zástěna J4944YB
(oboustranná)

Vana asymetrická 1600 mm

1600 x 900 mm (levá verze) T9635
1600 x 900 mm (pravá verze) T9634

Vana Duo

1800 x 800 mm T9631
1700 x 750 mm T9630

Vany 01 Bílá

Levá verze

Levá verze
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FIRST
Vany 01 Bílá

Pravá verze

Vana anatomicky tvarovaná
se skrytým přepadem IWS

1800 x 800 mm T9436
1700 x 700 mm T9430
1600 x 700 mm T9492
1500 x 700 mm T9421

Vana asymetrická
se skrytým přepadem IWS

1600 x 900/700 mm (pravá verze) T9448
1600 x 900/700 mm (levá verze) T9452

Vana rohová
se skrytým přepadem IWS

1400 x 1400 mm T9444
1300 x 1300 mm T9440

 ACTIVE

Vana obdelníková

1700 x 800 mm K1819
1700 x 750 mm K1818
1700 x 700 mm K1817
1600 x 750 mm K1820
1600 x 700 mm K1821
1500 x 700 mm K1822

Vana asymetrická

1600 x 900 mm (pravá verze) K1848
1600 x 900 mm (levá verze) K1847

Vana Duo

1900 x 900 mm K1813
1800 x 800 mm K1816

Vana rohová

1500 x 1500 mm K1823
1400 x 1400 mm K1824

Vana oválná

1800 x 800 mm K1815

Vany 01 Bílá

Levá verze
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Sprchové vaničky

STRADA
Sprchové vaničky 01 bílá – YT bílá s povrchovou úpravou IDEAL GRIP, vnitřní hloubka 25 mm

Sprchová vanička čtvercová

s odtokovým kanálkem, 
nerezový kryt 
900 x 900 mm K2622

Sprchová vanička obdelníková

s odtokovým kanálkem, 
nerezový kryt
1000 x 800 mm K2623
1000 x 900 mm K2624
1200 x 900 mm K2625
1400 x 900 mm K2626
1600 x 900 mm K2627
1700 x 900 mm K2628
1800 x 900 mm K2629

Všechny sprchové vaničky STRADA 
jsou k dispozici s povrchovou úpravou 
IDEAL GRIP,  tj. speciální povrch 
omezující uklouznutí.

NOVINKA

Sprchové vaničky 01 bílá, vnitřní hloubka  45 mm

Sprchová vanička čtvercová

900 x 900 mm K6182

Sprchová vanička čtvrtkruhová

900 x 900 mm K6183

 MOMENTS
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ULTRA FLAT

Sprchová vanička obdelníková 

1800 x 1000 mm K2554
1800 x   900 mm K5192
1800 x   800 mm K5191
1700 x 1000 mm K2553
1700 x   900 mm K5190
1700 x   800 mm K5189
1700 x   700 mm K1938
1600 x 1000 mm K2552
1600 x   900 mm K5188
1600 x   800 mm K5187
1400 x 1000 mm K2551
1400 x   900 mm K5186
1400 x   800 mm K5185
1400 x   700 mm K1937
1200 x 1000 mm K5184
1200 x   900 mm K5183
1200 x   800 mm K5182
1200 x   700 mm K1936
1000 x   900 mm K5181
1000 x   800 mm K5180
1000 x   700 mm K1935
  900 x   800 mm K5178
  900 x   750 mm K5179
  900 x   700 mm K1934

Sprchová vanička čtvercová 

1200 x 1200 mm K5175
1000 x 1000 mm K5174
  900 x   900 mm K5173
  800 x   800 mm K5172
  700 x   700 mm K1933

Sprchová vanička čtvrtkruhová

1000 x 1000 mm K5177
  900 x   900 mm K5176
  800 x   800 mm K1939

Sprchové vaničky 01 bílá – YT bílá s povrchovou úpravou IDEAL GRIP, vnitřní hloubka 25 mm

Všechny sprchové vaničky ULTRA FLAT 
jsou k dispozici s povrchovou úpravou 
IDEAL GRIP, tj. speciální povrch 
omezující uklouznutí.

 Přehled výrobků 165



Sprchové vaničky keramické

TWIST
Sprchové vaničky keramické 01 bílá

Sprchová vanička 
čtvercová

90x90 cm T2511
80x80 cm T2510

Sprchová vanička 
obdelníková

140 x 75 cm T2002
120 × 80 cm T2001

Sprchová vanička 
čtvrtkruh

90x90 cm T2005
80x80 cm T2006

Sifon s krytem T8518

Sprchové vaničky keramické 01 bílá

Sprchová vanička čtvercová

90x90 cm T2662
80x80 cm T2660

Sprchová vanička obdelníková

120 × 80 cm T2679
100 × 80 cm T2676
100 × 70 cm T2674
  90 × 75 cm T2672
  90 × 70 cm T2670

Sprchová vanička čtvrtkruh

90x90 cm T2668
80x80 cm T2666

 CONNECT 
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Sprchy

Sprchový panel AA chrom

Sprchový panel K6190

MOMENTS MAGNUM

Sprchový panel

1500 mm T9371
2100 mm T9373

Sprchový panel AA chrom

IDEALRAIN
Sprchový systém AA chrom

Sprchový systém

se sprchovou termostatickou 
baterií CeraTherm 100 A5686 

Sprchový systém

pro kombinaci 
s podomítkovou baterií A5689

Sprchový systém

pro kombinaci 
s nástěnnou baterií A5691 
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Sprchy

 IDEALRAIN

Sprchová sada XL Ø 140 mm 

třífunkční ruční sprcha B9464

Sprchová sada L Ø 120 mm

třífunkční ruční sprcha B9458
jednofunkční ruční sprcha B9457

Sprchová sada M Ø 100 mm

třífunkční ruční sprcha B9452
jednofunkční ruční sprcha B9451

Sprchová sada S Ø 80 mm

třífunkční ruční sprcha B9507
jednofunkční ruční sprcha B9506

Sprchová kombinace XL  Ø 140 mm 

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9434
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9432

Sprchová kombinace L Ø 120 mm 

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9427
900 mm, jednofunkční ruční sprcha B9424
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9425
600 mm, jednofunkční ruční sprcha B9423

Sprchová kombinace M Ø 100 mm 

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9417
900 mm, jednofunkční ruční sprcha B9414
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9415
600 mm, jednofunkční ruční sprcha B9412

Sprchová kombinace S Ø 80 mm 

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9504
900 mm, jednofunkční ruční sprcha B9502
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9503
600 mm, jednofunkční ruční sprcha B9501

Ruční sprcha L  Ø 120 mm

třífunkční ruční sprcha B9405
jednofunkční ruční sprcha B9404

Ruční sprcha M  Ø 100 mm

třífunkční ruční sprcha B9403
jednofunkční ruční sprcha B9402

Ruční sprcha S Ø 80 mm

třífunkční ruční sprcha B9401
jednofunkční ruční sprcha B9400

Sprchové příslušenství AA chrom

Ruční sprcha XL Ø 140 mm

třífunkční ruční sprcha B9407
jednofunkční ruční sprcha B9406
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IDEALRAIN
Sprchové příslušenství AA chrom

IDEALRAIN PRO

Sprchová kombinace L Ø120 mm 

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9840
900 mm, jednofunkční ruční sprcha B9839
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9838
600 mm, jednofunkční ruční sprcha B9837

Sprchová kombinace M Ø100 mm

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9836
900 mm, jednofunkční ruční sprcha B9835
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9834
600 mm, jednofunkční ruční sprcha B9833

Hlavová sprcha

400 x 400 mm B9845
300 x 300 mm B9844

Sprchová kombinace S Ø 80 mm 

900 mm, třífunkční ruční sprcha B9832
900 mm, jednofunkční ruční sprcha B9831
600 mm, třífunkční ruční sprcha B9830
600 mm, jednofunkční ruční sprcha B9829

Držák sprchy

otočný  B9847
pevný  B9846

Sprchová tyč PRO

délka 900 mm B9849
délka 600 mm B9848

Sprchové příslušenství AA chrom

Hlavová sprcha

hlavová sprcha Ø300 mm  B9443
hlavová sprcha Ø200 mm  B9442
hlavová sprcha Ø100 mm  B9435

Díl pro připojení sprchy/Držák sprchy

díl pro připojení sprchy B9448
držák sprchy otočný B9468
držák sprchy pevný B9467

Připevnění ke stropu/stěně

připevnění ke stěně 400 mm B9445
připevnění ke stěně 300 mm B9444
připevnění ke stropu 150 mm B9446
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Sprchy

Sprchová hadice (plast) „Idealfl ex“

1750 mm A4109
1600 mm A3330
1250 mm A3306

Sprchová hadice (kov) „Metallfl ex“

2000 mm A2428
1750 mm A2427
1500 mm A2400
1250 mm A2403

Sprchová hadice (hliník) „Alufl ex“

1600 mm A3314
1250 mm A3305

Sprchové hadice AA chrom

OSTATNÍ 
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Sprchové kouty

Sprchový kout čtyřúhelník –
posuvné dveře
(k instalaci do rohu nebo niky)

Přední stěna

140 cm L6395
120 cm L6392
100 cm L6389

Boční stěny k čtyřúhelníkovým 
sprchovým koutům

100 cm L6402
  90 cm L6401
  80 cm L6400
  70cm L6398

Sprchový kout čtvrtkruh – 
posuvné dveře

100 x 100 cm L6386
  90 x 90 cm L6383
  80 x 80 cm L6380

Sprchový kout čtyřúhelník –
skládací dveře
(k instalaci do rohu nebo niky)

Přední stěna

100 cm L6370
  90 cm L6369
  80 cm L6368
  70 cm L6367

Sprchový kout čtverec – 
rohový vstup

100 x 100 cm L6377
  90 x 90 cm L6374
  80 x 80 cm L6371

Sprchový kout čtyřúhelník – 
pivotové dveře
(k instalaci do rohu nebo niky)

Přední stěna

120 cm (s in-line panelem) L6364
100 cm L6363
  90 cm L6362
  80 cm L6361

Sprchové kouty

SYNERGY 
EO silver bright

Tloušťka skla: 8mm, výška sprchového koutu: 190cm

 Přehled výrobků 171



TECHNICKÉ 

INOVACE

Dokonalý design 
pro každého
Moderní nebo klasický design? Zaoblené nebo hranaté tvary? Pro celé rodiny, páry nebo jednotlivce? 

Pro velké nebo malé koupelny? Máte-li jakýkoliv vkus, životní styl nebo velikost koupelny, Ideal Standard 

vám nabízí široký výběr sanitární keramiky a vy tak máte možnost navrhnout si svoji perfektní koupelnu 

podle svých osobních přání a možností.

Skrytý přepad

Systém skrytého 
přepadu vody je moderní 
a elegantní a zaručí snadné 
čištění, údržbu a instalaci.

Dvojčinné splachování

Toto splachování 
s možností volby mezi 
3 nebo 6 litry vody 
zaručuje značnou 
úsporu vody.

Soft-Closing

Díky mechanismu 
automatického sklápění se 
sedátka klozetů uzavírají 
pomalu a tiše.
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SANITÁRNÍ KERAMIKA

Skryté upevnění

Systém skrytého upevnění u závěsných 
klozetů a bidetů zaručuje jak dokonalý 
vzhled výrobků, tak snadnější údržbu 
a větší hygyenu

Kvalita

Při výrobě sanitární keramiky jsou 
dodržovány nejvyšší výrobní standardy 
kvality. Každý kus sanitární keramiky 
je vyroben z ekologicky šetrných 
přírodních materiálů, má dlouhou 
životnost a je recyklovatelný.

Ideal Plus

Tato speciální úprava povrchu sanitární 
keramiky se samočistícím účinkem 
zachovává leska také zabraňuje přilnutí 
vody, vodního kamene nebo jiných 
nečistot na výrobku.

Moments SimplyU

Strada

Strada O  

Mia

SoftMood Connect Ventuno
Tonic und 

Tonic Guest
Daylight

Výrobky

Umyvadlo X X X X X X X

Dvojumyvadlo X X

Umývátko X X X X X

Umyvadlo na desku X X X X X

Umyvadlo nábytkové X X X X X

Dvojumyvadlo nábytkové X X X X

Umyvadlo zápustné /pod desku X X

Umyvadlo polozápustné X X X X

Klozet kombinovaný X

Klozet stacionární X

Klozet závěsný X X X X X X

Klozet závěsný short X

Bidet X X

Bidet závěsný X X X X X X

Technické vlastnosti

Skrytý přepad X X X

Povrch Ideal Plus X X X X X X X X

Dvojčinné splachování X X X X X X

Automat. sklápění WC sedátka X X X X X X

Skrytá fi xace X X X X X
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Prostorově úsporný sifon

Kompaktní sifon lze snadno 
naistalovat pod umyvadlo 
a vytvořit tak více úložného 
prostoru.

Soft Closing

Dvířka a výsuvné kontejnery 
jsou vybaveny speciálním 
mechanismem k pomalemu 
a bezhlučnému 
zavírání.

INOVAČNÍ SYSTÉM 

PRO NÁBYTEK

Koupelny jako prostor 
ke každodennímu 
využití

Program s opravdu širokým výběrem 

důmyslných a atraktivních řešení vybavení 

vám zajistí dostatek volného prostoru 

v koupelně a umožní vám si svou 

koupelnu navrhnout přesně podle 

svých přání a potřeb. 

tmavě hnědý – DJ:

SimplyU1

černý – RW:

Tonic Guest

šedý – LJ:

Tonic Guest

bílý – HG:

Daylight

Tonic

světle hnědý – S5:

SoftMood

Matný lak:

Lesklý lak

bílý – WG:

Connect2

Moments 

SimplyU1

SoftMood

Step 

Strada

Tonic Guest

světle šedý – S4:

SoftMood

šedý – WH:

Strada

Dekor dřevo:

dub světlý – SV:

Daylight

Moments3

Tonic3

vlašský ořech – DK:

SimplyU3

Connect2

buk – FN:

Tonic Guest3

americký ořech – UY:

Step

dub šedý – EG:

Daylight

Tonic

ořech – S6:

SoftMood

wenge – UZ:

Step

americký dub – SO:

Connect2

dub tmavý – CT:

Tonic Guest

Přehled provedení povrchů nábytku

Poznámky: 1) Vysoce lesklý lak,  2) PVC folie,  3) Pravá dřevěná dýha
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KOUPELNOVÝ NÁBYTEK/DOPLŇKY

Moments SimplyU Strada SoftMood Connect Step Tonic
Tonic 
Guest

Daylight IOM

Přehled

Skříňka pod umyvadlo X X X X X X X X

Skříňka pod umývátko X X X

Postranní/závěsná 

skříňka
X X X X X X

Vysoká skříňka X X X X X X X

Nábytkové konzole/ 

Deska pod umyvadlo
X X

Zrcadlová skříňka X X X

Zrcadlo X X X X X X X

Doplňky X X X X X X

Kvalita

K výrobě koupelnového nábytku používáme jen 
ty nejkvalitnější a ekologicky šetrné materiály. Každý 
výrobek je během výrobního procesu pečlivě testován 
čímž je zaručena nejvyšší kvalita a dlouhodobá životnost. 

Snadná instalace

Snadno, rychle a prakticky: koupelnový nábytek 
je dodáván pro naše zákazníky již předem sestaven. 
K instalaci keramiky nebo vodovodních baterií nejsou 
potřeba žádné další úpravy.
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Úspora vody

Speciální omezovač 
průtoku ekonomicky 
i ekologicky snižuje 
spotřebu vody.

Click technologie

S touto funkcí snadno 
uspoříte až 50% vody 
a energie. Speciální 
bateriová kartuše také 
umožňuje velký rozsah 
otáčení páky.

Praktické 
a krásné
Kompletní kolekce vodovodních baterií navržené předními 

světovými designéry představují ideální řešení pro každý 

požadavek, při dosažení nejvyšších standardů funkčnosti, 

trvanlivosti a nadčasového designu.

Pákové vodovodní baterie

Úspora vody a energie – dokonalé 

nastavení teploty a průtoku vody 

pouhým pohybem páky.

Dvouventilové vodovodní baterie

Nastavte si průtok a teplotu vody 

jednoduchým otočením dvou na sobě 

nezávislých ovládacích ventilů.

Termostatické vodovodní baterie

Nezbytnost pro každou koupelnu, 

zejména při sprchování. Díky 

termostatu si můžete individuálně 

nastavit teplotu a šetřit tak energií 

i vodou. Technologie Cool-body 

zaručuje bezpečnou teplotu těla 

vodovodní baterie a získáte tak 

100% ochranu proti popálení.

Podomítkové vodovodní baterie

Jsou důmyslné, elegantní a velmi snadno 

se používají: univerzální podomítkové 

vodovodní baterie Ideal Standard 

elegantně splynou s každou koupelnou. 

Nová sada Easy-Box nabízí univerzální 

připojení pro prakticky všechny kolekce 

vodovodních baterií a podomítkových 

termostatů Ideal Standard.
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VODOVODNÍ BATERIE

Archi-
module

Moments SimplyU Strada Attitude
Connect

Blue
Melange

Ceramix
Blue

Active Mara

Dostupné varianty

Umyvadlová X X X X X X X X X

Umyvadlová Piccolo X X X X

Umyvadlová 

s prodlouženým vývodem 
X X

Umyvadlová s nástavcem X X X X

Umyvadlová tříotvorová X X

Umyvadlová nástěnná X X X X

Elektronická X

Bidetová X X X X X X X X

Vanová nástěnná X X X X X X X X

Sprchová nástěnná X X X X X X X X

Vanová nástěnná termostatická X X X

Sprchová nástěnná termostatická X X X

Vanová podomítková X X X X X X X X

Sprchová podomítková X X X X X X X X

Vanová podomítková termostatická X X X

Sprchová podomítková termostatická X X X

Výhody

Click technologie* X X X X X

Ideal Pure® X X

Skrytý perlátor X X X X

Cool Body technologie X X X

Top-Fix* X X

Easy-Fix* X X X X X X

Úspora vody X X X X X X X X

Skrytý perlátor

Zabudovaný perlátor 
dodá vodovodní baterii 
vysoce elegantní vzhled 
a zajistí také snadnou 
údržbu a zabezpečení 
proti vandalismu ve 
veřejných prostorách. 
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Cool Body

Žádné riziko popálení: 
technologie Cool Body 
znamená, že při jakkoliv 
vysoké teplotě vody je 
tělo vodovodní baterie 
vždy 100% bezpečné 
na dotek.

Top-Fix

Technologie umožňující 
montáž baterie shora. 
Je to snadné, rychlé 
a bezproblémové.

Easy-Fix

Jednoduchý a rychlý 
upevňovací systém pro 
stojánkové vodovodní 
baterie. 

IdealPure®

Díky oddělené vodní cestě 
je zcela vyloučeno 
vyplavování částic olova 
a niklu z těla vodovodní 
baterie do protékající vody. 
Navíc tato technologie 
šetří vodu a energii.
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Díky svým dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem dokáže společnost Ideal Standard nabídnout opravdu 

pohodlné vany a sprchy do rodinných domů, bytů nebo luxusních apartmánu. Je jedno v jakém stylu je zařízená kou-

pelna, jak je velká, jaký má tvaru, v rámci jakého rozpočtu nebo existuje-li specifi cký požadavek na způsob montáže… 

Každému jednotlivému zákazníkovi totiž nabízíme dokonalé řešení pro výběr vany či sprchy. Jako jedna z předních 

světových fi rem v oboru sanitárního vybavení zaručujeme, že naše sprchové příslušenství je vyráběno dle nejnovějších 

technologií, s těmi nejaktuálnějšími inovačními prvky a z prvotřídních a velmi kvalitních materiálů. Naše sprchy mají 

skutečně dlouhodobou životnost, jsou navrženy zcela ergonomicky a jejich použití a údržba je velmi snadná. 

Vybere si opravdu každý



VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Moments Strada Elipse Tonic Washpoint Connect Playa First Active
Ultra 

Flat
Twist

Typ vany

Anatomicky 
tvarovaná

X X X X X X X

Rohová X X X X X

Asymetrická X X X X X X X

Oválná X X

Combi X X

Duo X X X X X X

Tvar 
sprch. vaničky

Čtvercová X X X X X

Obdelníková X X X X

Čtvrtkruhová X X X X

Materiál 
sprch. vaničky

Akrylát X X X

Keramika X X
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Sprchové vaničky
V mnoha tvarech a rozměrech: od velmi kompaktních až po 

luxusně velké. Náš program sprchových vaniček je opravdu 

rozmanitý a variabilní a je tak zaručeno, že si do jakéhokoliv 

typu své koupelny najdete nejvhodnější sprchovou vaničku. 

Speciální povrchová úprava proti uklouznutí Ideal Grip 

u  vybraných typů vaniček vám navíc zajistí bezpečí pohybu 

ve vaší sprše.



ÚSPORA SPOTŘEBY VODY

Projekt ochrany zdrojů pitné vody: 
Blue Responsibility
V 21. století je zodpovědný přístup k našim omezeným přírodním zdrojům 

zcela jistě nutností. Již dozrál čas inteligentních výrobků, které nabízí ještě 

větší možnosti úspory vody a energií a pozvednou hygienu pitné vody na 

vyšší úroveň, než tomu bylo doposud.

Již v šedesátých letech století minulého způsobila společnost Ideal Standard 

díky použití kartuše s keramickými disky doslova revoluci v oblasti 

technologie vodovodních baterií a takto poměrně brzo tím dosáhla 

významného milníku neustálého vývoje funkčnosti tohoto typu výrobků. 

Od té doby naše společnost neustále usilovala o nová řešení v rámci 

zlepšování ekologické a ekonomické efektivity koupelnového vybavení. 

V roce 1995 byl na trh uveden inovační ekonomický systém omezovačů 

průtoku ECO a v roce 2003 byla vynalezena kartuš CLICK  - důmyslný 

systém, který pomohl snížit spotřebu vody anergií až o 50%.

Dnes se zaměřujeme na poskytování řešení sanitárního vybavení, které 

pomáhá k ochraně životního prostředí a je zárukou ještě větší efektivity. 

A máme na mysli opravdu univerzální efektivitu, protože v rámci projektu 

Blue Responsibility nejde jen o to být ekologický, ale především o to naše 

přírodní zdroje opravdu ochránit a uspořit přitom fi nanční prostředky. 

Jedná se tedy o zcela komplexní přístup.

Již více jak 40 let je společnost Ideal 

Standard zasvěcena neustálému 

vývoji svých výrobků tak, aby 

splňovaly aktuální a budoucí 

požadavky v rámci ochrany životního 

prostředí. Naše společnost tedy 

v současnosti o to více usiluje, aby 

její výrobky nezpůsobovaly škody 

na našich přírodních zdrojích, 

a napomohla tak k ochraně naší 

planety pro budoucí generace.



Úspora vody, energie a fi nančních prostředků
Ekonomická regulace průtoku vody vede k úspoře pitné vody. Úspora vody nezna-

mená pouze ochranu našich přírodních zdrojů, ale také současně úsporu fi nančních 

prostředků. Poté co společnost Ideal Standard vynalezla první kartuš s keramickými 

disky, tak i nadále neustále vyvíjela další nové technologie, které nabízí vysokou úroveň 

trvalé úspory. Mezi několik příkladů těchto technologií patří:

»  Termostaticky regulované vodovodní baterie a inteligentní systémy, které napomáhají 

k rychlému dosažení požadované teploty protékající vody.

»  Dvojčinné splachování klozetů: snížení objemu zbytečně vyplýtvané vody při splachování.

»  Důmyslný design van: více potěšení s menší spotřebou vody a materiály, které delší 

dobu udrží teplotu horké vody na požadované úrovni.

»  Kartuš CLICK: úspora vody díky omezovači 50 % průtoku vody a úspora energie díky 

lepšímu ovládání teploty vody.

Hygiena pitné vody
V současnosti je vývoj intenzivně zaměřen na oblast hygieny pitné vody. Jen díky použití 

velmi kvalitních materiálů a výrobních postupů je možné zaručit hygienu na dokonalé 

úrovni. Naše kolekce vodovodních bateríí CeraMix Blue a Connect Blue nabízí díky 

technologii IdealPure®, revoluční inovaci vodních cest protékající vody zcela oddělených 

od tělesa vodovodní baterie, ještě vyšší úroveň čistoty vody než doposud. S těmito 

vodovodními bateriemi je totiž možné 100 % zabránit vyplavování částic olova a niklu 

do protékající pitné vody.
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Tel.: +420 417 592 111
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