Ideal Standard
Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer:
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en
douchecombinaties. Ideal Standard staat voor innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een
hoge mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Onze technologieën zorgen voor
gebruiksgemak, besparingen en veiligheid in de badkamer. Onze producten dragen sterke internationale
merknamen: Ideal Standard, Jado en Venlo.

Voor professionals, door professionals,
al meer dan 100 jaar lang
Al meer dan 100 jaar ontwikkelen en produceren wij producten
voor de badkamer. Met liefde voor het detail, hoge eisen aan
de kwaliteit, het streven naar innovatieve oplossingen en lage
schoonmaakkosten. Vanwege onze puur ambachtelijke
vaardigheden hebben wij ons in onze bedrijfstak ontwikkeld tot
Europees marktleider. Onze producten inspireren de
gebruikers in veel hotels uit bekende hotelketens, in
commerciële gebouwen, zorgcentra en ziekenhuizen en in
talrijke residentiële en sociale woningbouw projecten.

Kennis van water
Ideal Standard wil haar opgedane kennis over water graag delen met de professional. Kennis over hoe
water het meest efficiënt en effectief toegepast kan worden in woningen, publieke ruimtes en in de
zorgsector. Deze kennis geeft ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden van de professional.
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Made in Europe
Onze producten worden uitsluitend gefabriceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken in Europa.
Ideal Standard heeft 18 productiefaciliteiten verspreid over heel Europa. Elke fabriek heeft een eigen
specialisme van kranen tot acryl en van meubels tot keramiek. Egypte bezit van oudsher het specialisme
van het vervaardigen van hoogwaardige baden en douchebakken.
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Een geschiedenis vol innovaties
Ideal Standard heeft als missie een toonaangevende leverancier van innovatieve designoplossingen
voor de badkamer te zijn en te blijven. In de geschiedenis heeft Ideal Standard al vele nieuwe maatstaven
in de sanitair wereld ontwikkeld en geïntroduceerd.
IdealBlue™ technologie
voor betere waterbesparing
& hygiëne

Uitvinding van het
randloos closet voor
betere hygiëne

1e anti-slip bad voor meer
veiligheid

1979

Uitvinding van de
waterbesparende Click
technologie & cartouche

1965

FirmaFlow™, onze meest
duurzame cartouche

2000

1902
1e bad uit één
stuk

2011

1969

Intellimix, de ultieme
combinatie van kostenbesparing & gebruiksgemak

2016

1990

2015

TopFix, een primeur in de
sector voor een snellere &
gemakkelijkere installatie

Nieuwe standaard voor
hygiëne met AquaBlade®
waterval spoeltechnologie

Uitvinding van de keramische
cartouche, zorgt voor de 1e
niet-druppelende eenhendelkraan

2018

2007

Intelligente infectie controle in de zorg met de
lancering van Markwik

2017

Ipalyss®, onze nieuwe
serie ultra dun keramiek

Goud

Closetcombinatie toilet
Wandcloset E823201
diepspoel
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5l
exclusief closetzitting
wit

Zitting en deksel E712801
wit

Bedieningspaneel W3708AC
R0121AC
rechthoekig
met rechte hoeken
wit

Fonteincombinatie toilet
Fontein E791301

Toiletkraan F3046AA

350 x 260 mm
met kraangat rechts
met overloop
wit

koud
straalregelaar
koppeling 12 mm
chroom
eco

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

www.idealstandardnederland.nl

Goud

Closetcombinatie badkamer
Wandcloset E823201
diepspoel
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5l
exclusief closetzitting
wit

Zitting en deksel E712801
wit

Bedieningspaneel W3708AC
R0121AC
rechthoekig
met rechte hoeken
wit

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

www.idealstandardnederland.nl

Goud

Wastafelcombinatie badkamer
Wastafel E713501
600 x 460 mm
met kraangat
met overloop
wit

Wastafelmengkraan
ECO KoudeStart B8178AA
met ketting
chroom

Legplank V973301
600 mm
keramiek
wit

Spiegel T3366BH
600 x 700 mm

Douchecombinatie badkamer
Doucheset / renovatieset
A5538AA
douchethermostaat
glijstangcombinatie

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

www.idealstandardnederland.nl

Goud

Badcombinatie badkamer
Duobad K813401

Badset M3 B9452AA

1800 x 800 mm
zonder potenset
wit

Ø100 mm handdouche (3
functies)
doucheslang “Idealflex” 125 cm
chroom

200518A-RR

Bad/douchethermostaat
A4623AA
h.o.h. 150 mm
Cool Body
met omstelling
inclusief S-koppelingen en
rozetten
chroom

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v.

www.idealstandardnederland.nl

Ideal Standard Nederland BV.
L.J. Costerstraat 30, 5916 PS Venlo
Postbus 7
5900 AA Venlo
Tel: +31 (0) 77 355 08 08
E-mail: idealstandard.nl@idealstandard.com
www.idealstandardnederland.nl

Om druktechnische redenen kunnen bij de
afzonderlijke foto‘s kleurafwijkingen ontstaan.
Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn
voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor
eventuele zet- of drukfouten.

