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Série sektorových 
brožur

Řešení pro soukromý sektor

Singular™ 
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Řešení pro hotely
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Ideal Standard je Singular™

Volba je na vás.

Cílem konceptu Singular™ je 
inspirovat vás širokou škálou 
řešení koupelen, abyste si pak 
mohli navrhnout svou vlastní 
koupelnu. Výsledkem budou 
soukromé koupelny či veřejné 
toalety, které budou splňovat 
veškeré vaše požadavky.

Singular™ je víc než jen nápad. 
Abychom vám přiblížili koncept 
Singular™, vytvořili jsme sérii 
sektorových brožur, v kterých 
se propojují kreativní návrhy 
s praktickým řešením a mohou 
tak vzniknout projekty, které 
budou fungovat v reálném světě.
Od vodovodních baterií po 
koupelnová apartmá, od 
návrhu po instalaci – Singular™ 
nabízí architektům, hotelovým 
manažerům, ale i jednotlivcům 
nekonečná řešení, která mohou 
vznikat díky bezkonkurenčním 
znalostem odborníků ze 
společnosti Ideal Standard.
Naše sektorové brožury 
přinášejí jasně strukturované 
informace o stylech, 
rozměrech, barevných paletách, 
technických parametrech 
a jiných specifi ckých detailech 
specifi ckých pro daný sektor.
Každá brožura bude průvodcem, 
na který se můžete spolehnout.
Nyní se ponořte do naší 
sektorové brožury Řešení pro 
kancelářské a veřejné prostory

Řešení pro kancelářské a veřejné prostory

Singular™ 
from Ideal Standard

Řešení pro zdravotnictví

Singular™ 
from Ideal Standard
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Řešení pro kancelářské 
a veřejné prostory
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Když se design  
snoubí s výkonem
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Ve společnosti Ideal Standard 

navrhujeme všechny naše 

produkty s ohledem na potřeby 

našich zákazníků. Ať už se jedná 

o nejnovější trendy v barevnosti 

či nové inovativní materiály, vznikají 

tak vysoce komplexní návrhy 

či udržitelná řešení, která pomáhají 

šetřit vodu i energie. I když se 

s hrdostí můžeme ohlédnout 

na naši historii průkopnických 

technologií a skvělého designu, 

vždy především hledíme do 

budoucnosti, abychom naplnili 

neustále se měnící požadavky 

spojené s moderním bydlením.

Inspirativní řešení 
pro zítřek.
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Ať už jste architekt, projektant 

či prodejce, Singular™ nabízí 

bezproblémovou cestu k tomu 

jedinému, dokonalému řešení 

napříč kategoriemi.  

Vaši cestu. 

Místo,  
kde se vše 
prolíná.
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Intellimix 

Umyvadlová baterie 

senzorová

Extra

Umyvadlo
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Connect

Umyvadlo pod 

desku

Intellimix

Umyvadlová baterie 

senzorová



Od inspirace po instalaci, Singular™ zahrnuje 

komplexní cestu navrhování nekonečných 

řešení toalet a koupelen napříč kategoriemi 

pro všechny naše zákazníky. 

Jeho základ je postaven na našem 

porozumění potřeb zákazníků i jednotlivých 

sektorů. Propojuje naše odborné znalosti, 

design a výkon, abychom vytvořili řešení, 

která usnadní život všem.
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Místo,  
kde se vše 
prolíná.



Vždy se snažíme reagovat 
na potřeby dneška a předvídat 
potřeby zítřka. Proto jsme otevřeli 
naše designové centrum v Miláně – 
v jednom z nejvlivnějších měst 
na světě v oblasti designu.

Naše týmy zde pod vedením 
Roberta Palomby – architekta, 
oceněného mnoha cenami a 
hlavního designéra společnosti 
Ideal Standard – zkoumají trendy, 
představují si nové možnosti
a přetvářejí je do produktů, 
na které se můžete spolehnout.
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Naše výrobky jsou oceňovány 
lidmi v odvětvích, se kterými 
spolupracujeme. Množství ocenění, 
která jsme získali, svědčí o naší 
oddanosti řemeslnému zpracování, 
kvalitě a designu.

Inovace a výzkum
Naše designové centrum v Miláně.

Naše ocenění
Náš design je smysluplný.
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Společně 
utváříme lepší budoucnost

Společnost Ideal Standard, jako jeden z předních výrobců koupelnového 
vybavení, hraje důležitou roli v budování udržitelné budoucnosti pro společnost 

Víme, že zodpovědné jednání je základem dlouhodobého úspěchu našeho 
podnikání a je přínosem nejen pro naše partnery, zákazníky a zaměstnance, 
ale také pro širší komunity ovlivněné našimi činnostmi. To je důvod, proč jsme 
odhodláni začlenit politiky a postupy udržitelnosti do našich každodenních 
činností, snižovat náš dopad na životní prostředí, vytvářet bezpečné a zdravotně 
nezávadné pracovní prostředí a vyrábět vysoce kvalitní inovativní produkty.

Podnikáme důležité kroky k dosažení našich cílů v oblasti životního prostředí, 
sociální sféry a správy věcí veřejných, reportujeme naše pokroky, neustále 
se snažíme přemýšlet jinak a zavádět změny, které mají skutečný význam. 
Together for Better není jen prohlášení o naší značce, je to příslib, který 
definuje celé naše podnikání a dotýká se každého aspektu toho, co děláme.
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Snižování spotřeby energie  
a uhlíkové stopy 

Společnost Ideal Standard aktivně pracuje na 
snížení svých emisí CO₂, aby dosáhla uhlíkové 
neutrality. Mezi současné i budoucí klíčové 
iniciativy patří: přechod na 100% obnovitelnou 
elektřinu v našem keramickém závodě ve Velké 
Británii, investice na nákup nejmodernějších pecí 
do našich závodů na vodovodní baterie a instalace 
fotovoltaických panelů v našich německých 
výrobních závodech. To vše najednou snižuje naši 
uhlíkovou stopu o více více než 3 800 tun CO₂ 
ročně. Kromě toho zkoušíme přejít z fosilních paliv 
na technologii zeleného vodíku pro napájení našich 
pecí, což bude zásadní projekt pro keramický 
průmysl jako celek. Společnost Ideal Standard dále 
posuzuje proveditelnost solárních instalací v dalších 
lokalitách a také aktivně zkoumá, jak by se mohla 
celá společnost jako celek v budoucnu přesunout 
plně obnovitelným zdrojům lektřiny.

Udržitelné obaly  

Jsme odhodláni podporovat oběhové hospodářství 
prostřednictvím používání recyklovatelných 
materiálů z udržitelných zdrojů, kdykoli je to 
možné. Společnost Ideal Standard již v roce 2019 
ve většině svých skladů přešla ze 75 % na používání 
recyklovaných plastových smrštitelných fólií, což 
k dnešnímu dni snížilo naši spotřebu nových plastů 
o 715 000 kg. Dále podnikáme kroky, abychom 
do konce roku 2022 odstranili všechny plastové 
obaly na jedno použití z obalů našich vodovodních 
baterií a sanitární keramiky. Zbývající kategorie 
produktů budou následovat v roce 2023. 

Řešíme věci, které jsou důležité:

Odpadové hospodářství a recyklace  

Společnost Ideal Standard řeší širokou škálu 
projektů, které vedou k podpoře naší iniciativy 
nulového odpadu na skládky. Již nyní recyklujeme 
100 % našeho mosazného odpadního materiálu, 
který vzniká během procesu obrábění a broušení, 
a přetavujeme jej na mosazné ingoty. Od roku 2019 
jsme zrecyklovali tolik mosazi, která stačila na výrobu 
více než 1 milionu nových umyvadlových baterií.

Veškerý odpad, který vzniká při výrobě našich 
akrylátových desek používaných k výrobě van 
a sprchových vaniček je znovu plně granulován. 
Za poslední tři roky jsme znovu použili kolem 
4 000 tun tohoto materiálu, který postačil 
na výrobu dalších 240 000 van.

V rámci celé skupiny recyklujeme 80 % našeho 
keramického odpadu buď ve vlastním výrobním 
procesu, nebo na výrobu jiného keramického zboží. 
Celkový znovu použitý keramický odpad tvoří něco 
málo přes 9 800 tun ročně, což je dostatečné 
množství pro výrobu více než 100 000 nových 
závěsných klozetů. Ročně také zrecyklujeme 
1 500 tun lisovaného keramického odpadu, což stačí 
na výrobu odpadních trubek v délce 42 km. Do roku 
2023 plánujeme přeměnit ročně dalších 17 000 tun 
keramického odpadu na různé nové produkty.

Odpovědné využívání přírodních zdrojů 

Ideal Standard navíc plánuje do konce roku 2022 
získávat 100 % dřeva používaného na výrobu svých 
produktů z lesů obhospodařovaných udržitelným 
způsobem. Udržitelné obhospodařování lesů 
pomáhá holistickému přístupu k zajištění rovnováhy 
mezi sociálními, ekologickými a ekonomickými 
přínosy lesních činností, a to nejen v součastnosti, 
ale i do budoucna. Jsme odhodláni prozkoumávat 
další příležitosti, které pomáhají chránit naše 
přírodní zdroje.
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100 let historie v oblasti hygieny. 
A stále nejsme na konci.

Každodenní praxe v oblasti hygieny je přesně to, co by se mělo den 
od dne zlepšovat. Ve společnosti  Ideal Standard jsme neuvěřitelně 
hrdí na to, že hrajeme prim v tomto každodenním zlepšování 
už více než století.

Dnes si více než kdy dříve uvědomujeme potřebu neustále zvyšovat 
standardy a vytvářet nová řešení, která poskytují špičkovou hygienu.

Díky našemu výzkumu a špičkových produktů můžeme nabízet 
bezpečnější a lepší toalety.

Společně vytváříme budoucnost moderního bydlení.
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Řešení 
pro kancelářské 
prostory

Toalety v kancelářských prostorách zanechávají 

v zaměstnancích i návštěvách trvalý dojem. Jsou 

zásadní pro vnímání vaší společnosti, příležitost 

převyprávět příběh vaší značky prostřednictvím 

svého vzhledu a funkčnosti. Co byste chtěli,  

aby o vás vaše toaleta řekla?



Singular™ Solutions from Ideal Standard. 24

Odlehčený design vnáší do prostoru klid a eleganci. 
Plynulé linie umyvadel a klozetů Connect Air dokonale 
ladí se světlým minimalistickým interiérem. Kontrastují 
s výraznou senzorovou baterií Sensorflow v povrchové 
úpravě černá lesklá, která disponuje technologií 
zajišťující vynikající funkčnost a úsporu vody.

Tato výkonná umyvadlová baterie je k dispozici 
ve dvou dalších povrchových úpravách:  
nadčasový chrom a moderní hedvábně černá.

TOALET Y PRO ZAMĚSTNANCE

Místo, kde se výkonnost 
snoubí s designem.
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Connect air

Umyvadlo na desku

Sensorflow 

Umyvadlová baterie 

senzorová
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Sensorflow

Umyvadlová 

baterie senzorová

Connect air

Umyvadlo na desku
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Toalety pro zaměstnance

K instalaci na stěnu

Baterie funguje 

na 6V baterie nebo 220V

S i bez možnosti regulace 

teploty

SENSORFLOW

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7563B3

Varianty:

Bez otvoru pro baterii

Povrchy: Povrchy: 

AA Chrom01 Bílá

XG Hedvábná černá

B3 Černý Onyx

Bez přepadu

CONNECT AIR

Umyvadlo na desku
Obj. č. E034701

40 cm

60 cm



TOALET Y PRO ZAMĚSTNANCE

UMYVADLA

SENZOROVÉ VODOVODNÍ BATERIE

CONNECT AIR

SENSORFLOW

K dispozici rozměry:

40, 60 cm 

S i bez možnosti 

regulace teploty

K dispozici rozměry: 

40, 50, 55, 60, 

65 cm

K dispozici rozměry:

124, 134 cm

K dispozici rozměry: 

40, 50, 55, 60 cm

K dispozici rozměry:

54, 64, 84, 104 cm

Pouze u modelů 

64 a 84 cm

Bez přepadu

K instalaci 

na umyvadlo

S přepadem

S přepadem

S přepadem

S přepadem

Bez otvoru 

pro baterii

Baterie funguje 

na 6V baterie nebo 220V

1 otvor pro baterii

1 otvor pro baterii

1 otvor pro baterii

2 otvory 

pro baterie

Lze instalovat 

se sloupem 

i polosloupem

Lze instalovat 

se sloupem 

i polosloupem

Umyvadlo na 
desku hranaté

Umyvadlová 
baterie 
senzorová

Umyvadlo Cube

Nábytkové 
dvojumyvadlo

Nábytkové 
umyvadlo

V3

Povrchy: 

01 Bílá

Umyvadlo Arc

Povrchy: 

AA Chrom

XG Hedvábná černá

B3 Černý Onyx





Toalety pro zaměstnance

CONNECT AIR

30

Povrchy: 

01 Bílá 01 Bílá

Sedátko Soft-close – 

nutné dokoupit zvlášť  K dispozici sedátko 

wrapover 

(v povrchové úpravě V3 a 01)

Dvojčinné splachování 

šetřící vodu 

Mechanické nebo 

pneumatické ovládání

Závěsný klozet
Obj. č. E005401

Varianty:

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®

OLEAS

Sedátko ultra ploché 
(Soft-close)
Obj. č. E036601

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0115AA

Povrchy: Povrchy: 

AC BíláV3 Černá matná

AA Chrom

A6 Černá

JG Chrom matný

AW Hedvábná bílá
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Oleas

Ovládací tlačítko

Connect Air

Závěsný klozet
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Singular™ Solutions from Ideal Standard. 34

Baterie Intellimix® jsou dokonalou kombinací 
elegantního moderního designu a špičkové 
hygieny. Naše chytrá bezdotyková baterie dávkuje 
jak vodu, tak mýdlo, způsobem, který je velmi 
ekonomický a zároveň udržitelný. 

Tuto moderně vypadající baterii doplňuje umyvadlo 
Extra, které v sobě kombinuje architektonickou 
vizi s jasnou geometrií a harmonicky tak ladí 
s klozetem Blend Cube a ovládacím tlačítkem 
Symfo, aby mohl vzniknout jednoduše vypadající, 
ale zároveň sofistikovaný prostor.

TOALET Y PRO ZAMĚSTNANCE

Technologie, která je 
chytrá a krásná zároveň.
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Intellimix

Umyvadlová baterie 

senzorová

Extra

Umyvadlo
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Intellimix

Umyvadlová baterie  

senzorová

Extra

Umyvadlo



Toalety pro zaměstnance

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

EXTRA

Umyvadlo
Obj. č. T372701

Varianty:

1, 2, 3 nebo žádný otvor pro baterii 

S přepadem

Pro instalaci na desku jsou k dispozici modely 
s broušenou spodní stranou

45 cm

70 cm

80 cm

100 cm

37

INTELLIMIX®

Povrchy: 

AA Chrom

B3 Černý Onyx

K instalaci na umyvadlo

Senzorová baterie 

s integrovaným 

dávkovačem mýdla 

Integrovaný zásobník 

jemného antibakteriálního 

pěnového mýdla 

Intellimix® 

EasyFix® pro snadnou 

a rychlou instalaci 

Snadné nastavení 

parametrů a kontrola dat 

prostřednictvím aplikace  

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7488AA

50 cm

60 cm



TOALET Y PRO ZAMĚSTNANCE

UMYVADLAEXTRA

1 nebo žádný  

otvor pro baterii

Dvojumyvadlo Umyvadlo 
na desku

Pro instalaci na desku 
jsou k dispozici modely 
s broušenou spodní stranou

1, 3 nebo žádný 

otvor pro baterii

K dispozici rozměry: 

120 cm

K dispozici rozměry: 

50, 60 cm

Model 50 cm 

k dispozici 

s otvorem 

pro baterii

K dispozici rozměry: 

50 cm

1 nebo žádný  

otvor pro baterii 1, 3 nebo žádný 

otvor pro baterii

K dispozici rozměry: 

45 cm

K dispozici jako 

pravá i levá 

varianta

K dispozici rozměry: 

60, 80, 100 a 120 cm

Umývátko Nábytkové 
umyvadlo

Umyvadlo 
polozápustné

Povrchy: 

Varianta:

01 Bílá

V1 Bílá matná
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Symfo

Ovládací tlačítko

Blend Cube

Stacionární klozet



BLEND CUBE

Toalety pro zaměstnance

Stacionární klozet
Obj. č. T368801

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Povrchy: 

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0129RX

SA Bílá

RX Černá

SYMFO

ProSys™ podomítková 

nádržka 120 M

Technologie ProSys®
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Varianty:

Dvojčinné splachování 

šetřící vodu

Bezdotykové ovládání 

pomocí senzorů s LED 

podsvícením

Tvrzené sklo

Přestavbová sada 

je nezbytná

Sedátko Soft-close – 

nutné dokoupit zvlášť  

Sedátko wrapover 
(Soft-close)
Obj. č. T392701
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Singular™ Solutions from Ideal Standard. 44

Oáza klidu, kterou utváří kontrast mezi moderní 
bílou a výraznými černými akcenty.

Hladké linie umyvadla pod desku Connect 
usnadní čištění, zatímco inteligentní senzorová 
baterie Intellimix® zlepšuje vaši hygienu tím, 
že automaticky a optimálně dávkuje vodu 
a mýdlo a vy si tak můžete bezstarostně 
umýt ruce.

TOALET Y PRO ZAMĚSTNANCE

Stvořeno  
pro hygienu.
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Connect

Umyvadlo pod desku

Intellimix

Umyvadlová baterie 

senzorová



01 Bílá
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Toalety pro zaměstnance

K instalaci na umyvadlo

Senzorová baterie 

s integrovaným 

dávkovačem mýdla 

Integrovaný zásobník 

jemného antibakteriálního 

pěnového mýdla 

Intellimix® 

EasyFix® pro snadnou 

a rychlou instalaci 

Snadné nastavení 

parametrů a kontrola dat 

prostřednictvím aplikace  

INTELLIMIX®

Povrchy: 

AA Chrom

B3 Černý Onyx

CONNECT

S přepadem

Povrchy: 

Umyvadlo 
pod desku
Obj. č. E505801

38 cm

42 cm

48 cm

50 cm

55 cm

Varianty:

Bez otvoru pro baterii 

K dispozici jako obdélníková, 
oválná a kulatá verze

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7488B3
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Connect

Umyvadlo pod desku

Intellimix

Umyvadlová baterie 

senzorová



TOALET Y PRO ZAMĚSTNANCE

SENZOROVÉ VODOVODNÍ BATERIEINTELLIMIX

Jemné 
antibakteriální 
pěnové mýdlo

Balení k dispozici: 

1,25 l x 6, 12, 120, 

240 kusů 

Složení mýdla 

na míru bateriím 

Intellimix®

Veganská receptura, 

netestováno 

na zvířatech 

Neobsahuje 

mikroplasty 

Povrchy: 

01 Bílá

Povrchy: 

AA Chrom

B3 Černý Onyx

UMYVADLOCONNECT

Zápustné 
umyvadlo

S přepadem

1 otvor pro baterii

K dispozici tvary: 

obdélník, kruh 

nebo ovál

K dispozici rozměry: 

38, 48, 50, 55, 58, 

62 cm

Umyvadlová 
baterie 
senzorová

K instalaci na stěnu

Senzorová baterie 

s integrovaným 

dávkovačem mýdla 

Integrovaný 

zásobník jemného 

antibakteriálního 

pěnového mýdla 

Intellimix® 

EasyFix® pro 

snadnou a rychlou 

instalaci 

Snadné nastavení 

parametrů 

a kontrola dat 

prostřednictvím 

aplikace  
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Smysluplné technologie, 
skutečné výhody.

Naše výrobky jsou nabité smysluplnými technologiemi, 
které učiní váš život jednodušší, bezpečnější a lepší. 
Zde je několik klíčových výhod, které naše produkty nabízejí.

Udržitelnost
Od roku 1968, kdy jsme vynalezli kartuši s keramickými disky, 
je udržitelnost na prvním místě našeho snažení.

Naše omezovače průtoku 
(Eco Flow) snižují spotřebu vody 
na 5 l/min u umyvadlových baterií,
8 l/min u ručních sprch a 12 l/min 
u hlavových sprch, aniž by došlo 
ke snížení komfortu.

OMEZOVAČ PRŮTOKU

Šetří energii tím, že ve středové, 
tj. nejvíce používané poloze páky 
vytéká z baterie studená voda.

TECHNOLOGIE BLUESTART
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Bezpečnost a pohodlí

40°

COOL BODY

Technologie, která zajistí, že povrch 
baterie zůstane vždy chladný na dotek 
a tím tak  ochrání proti nechtěnému 
teplotnímu šoku při dotyku baterie. 

IDEAL COMFORT

Vždy dostatečně velký prostor 
mezi baterií a dnem umyvadla – 
přizpůsobeno vašim potřebám.

OMEZOVAČ TEPLOTY

Lze přednastavit tak, aby v případě 
potřeby byli ochráněni všichni 
uživatelé (volitelná instalace).

BEZPEČNOSTNÍ OMEZOVAČ 
TEPLOTY

Omezí teplotu vody na 
max.  40°C.

LIGHTMOVE®

FirmaFlow® kartuše umožňuje 
přesnější nastavení teploty mezi 
34 °C a 42 °C.
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Omezený prostor nemusí vždy omezovat 
kreativitu, naopak. Je to prostor, kde důmyslně 
navržené výrobky prokáží svou pravou hodnotu.

Kompaktní obdélníkový tvar umývátka Extra je 
doplněn klozetem Blend Cube s technologií 
AquaBlade® pro čistší, tišší a účinnější 
splachování. To vše podtrhuje zaoblený tvar 
mosazných baterií  Joy v elegantní chromové 
povrchové úpravě nebo v dalších nádherných 
variantách povrchových úprav, které nabízí 
společnost Ideal Standard: kartáčované zlato, 
magnetově šedá a ušlechtilá ocel. 

TOALET Y PRO NÁVŠTĚV Y

Inteligentní  
využití prostoru.
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Extra

Umývátko

Symfo

Ovládací tlačítkoJoy

Umyvadlová baterie

Blend Cube

Závěsný klozet
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EXTRA JOY

Toalety pro návštěvy

Umývátko
Obj. č. T373401

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC802AA

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

K dispozici i levá varianta S odpadovou garniturou 

Click nebo bez odpadové 

garnitury

Pro instalaci na desku 

jsou k dispozici modely 

s broušenou spodní 

stranou 

45

45

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel
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Joy 

Umyvadlová baterie

Extra

Umývátko



TOALET Y PRO NÁVŠTĚV Y

Umyvadlová 
baterie 
podomítková

Umyvadlová 
baterie 
podomítková

Umyvadlová 
baterie – 
2 ovládací 
ventily

VODOVODNÍ BATERIEJOY

Umyvadlová 
baterie

Umyvadlová 
baterie 
s vysokým 
vývodem

Umyvadlová 
baterie 
s otočným 
vývodem

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

K dispozici 

s výtokovým 

raménkem 180 

nebo 220 mm

K dispozici 

s výtokovým 

raménkem 180 

nebo 220 mm

Díl 1 nutné 

dokoupit zvlášť 

Díl 1 nutné 

dokoupit zvlášť 
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Oleas

Ovládací tlačítko

Blend Cube

Závěsný klozet
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BLEND CUBE

Závěsný klozet
Obj. č. T368601

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Toalety pro návštěvy

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®

Varianty:

OLEAS

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0123AA

Sedátko
Obj. č. T392701

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť

Povrchy: 

AC Bílá

AA Chrom

A6 Černá

JG Chrom matný

AW Hedvábná bílá
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Atelierovou kolekci Conca charakterizují 
geometrické, avšak zároveň organické linie. 
Do této toalety, určené pro hosty, přináší 
umyvadlo a baterie Conca hmatatelnou krásu, 
která je zdánlivě v rozporu se svou funkčností 
a odolností. Vše doplňuje zakřivený, ale hranatý 
klozet Blend Cube s technologií AquaBlade®, 
která zaručí dokonalé splachnutí bez vystříknutí 
vody ven z mísy.

Je to místo, kde výrazné linie vytvářejí prostor 
nenucené elegance.

TOALET Y PRO NÁVŠTĚV Y

Výrazné linie,  
hmatatelná krása.
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Zrcadlo

Conca

Umývátko

Conca

Umyvadlová baterie

Blend Cube

Závěsný klozet

Conca

Držák na toaletní 

papír
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Conca

Umývátko

Conca

Umyvadlová baterie
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CONCA

Toalety pro návštěvy

Umývátko
Obj. č. T387601

S 1 nebo žádným otvorem 

pro baterii

40 cm

S odpadovou garniturou 

nebo bez odpadové 

garnitury

 

K dispozici s Click-Clack 

ventilem

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC754A5

Varianty:

Modely s broušenou spodní stranou 
nejsou k dispozici

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Kulaté zrcadlo
Obj. č. T3957BH

60, 80, 100, 120 cm



UMYVADLACONCA

Povrchy: 

TOALET Y PRO NÁVŠTĚV Y

01 Bílá

V1 Bílá matná

Umyvadlo na 
desku

Umyvadlo

Bez přepadu

Bez otvoru 

pro baterii

S přepadem nebo 

bez přepadu 

K dispozici tvary: 

obdélník nebo kruh

Pro instalaci na 

desku nebo s volně 

stojícím sloupem Pro instalaci 

na desku jsou 

k dispozici modely 

s broušenou 

spodní stranou 

1, 2, 3 nebo žádný 

otvor pro baterii

K dispozici 

rozměry: 50, 60, 

80, 100, 120 cm

K dispozici rozměry: 

45 (kruh) 

a 60 cm (obdélník)

Umyvadlová 
baterie 
podomítková

VODOVODNÍ BATERIECONCA

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

Umyvadlová 
baterie 
s vysokým 
vývodem

S odpadovou 

garniturou nebo 

bez odpadové 

garnitury

Instalace pouze 

s podomítkovým 

dílem A1313NU 

(prodává se 

samostatně) 

K dispozici 

s výtokovým 

raménkem 180 

nebo 220 mm 
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Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Povrchy: 

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0129RX

Držák 
na toaletní papír
Obj. č. T4497A5

Kartáč na WC 
nástěnný
Obj. č. T4494A5

SA Bílá

RX Černá

SYMFO CONCA

Toalety pro návštěvy

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

BLEND CUBE

Závěsný klozet
Obj. č. T368601

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®

Dvojčinné splachování 

šetřící vodu

Bezdotykové ovládání 

pomocí senzorů s LED 

podsvícením

Tvrzené sklo

Přestavbová sada 

je nezbytná

Sedátko
Obj. č. T392701

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť
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Conca

Kartáč na WC

Conca

Držák na toaletní papír

Blend Cube

Závěsný klozet
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Společnost Ideal Standard má zkušenosti 
s bezbariérovými toaletami, které se 
táhnou desítky let. Naši designéři vytvářejí 
produkty, které jsou zároveň funkční 
a krásné. Connect Freedom je naše přední 
bezbariérové WC dostupné ve vyvýšených 
a dlouhých variantách projekce pro zajištění 
pohodlí pro všechny uživatele.

V této místnosti je Connect Freedom doplněn 
chromovými lištami Contour 21 pro snadnější 
pohyb, přičemž vzhled doplňuje pravoúhlý 
vzhled umyvadla Extra a baterie Ceraline.

BEZBARIÉROVÉ TOALET Y

Snadno  
dostupné.

Singular™ Solutions from Ideal Standard.
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Connect Freedom

Závěsný klozet prodloužený

Contour 21

Sklopné madlo

Solea  

Ovládací tlačítko

Ceraline

Umyvadlová baterie

Extra 

Umývátko

Contour 21

Opěrné madlo
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Bezbariérové toalety

EXTRA CERALINE

Umývátko
Obj. č. T373301

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC203AA

Povrchy: 

AA Chrom

XG Hedvábná černá

Povrchy: 

01 Bílá

K dispozici i pravá varianta 

Pro instalaci na desku 

jsou k dispozici modely 

s broušenou spodní 

stranou 

45

Varianty:

1 nebo žádný otvor pro baterii 

S nebo bez přepadu

CONTOUR 21

Opěrné madlo
Obj. č. S0830AA

Sifon
Obj. č. E0079AA

45
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Contour 21

Opěrné madlo

Ceraline

Umyvadlová baterie

Sifon

Extra

Umývátko
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Connect Freedom

Závěsný klozet zvýšený

Contour 21

Sklopné madlo

Solea

Ovládací tlačítko

Contour 21 

Opěrka zad

Contour 21 

Opěrné madlos



Bezbariérové toalety
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CONNECT FREEDOM

Závěsný klozet
Obj. č. E822601

Povrchy: 

Povrchy: 

01 Bílá

36 Modrá

AC Bílá

LJ Šedá

MY Nerez ocel

RN Dřevěné uhlí 

Povrchy: 

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0110AA

AA Chrom

JG Chrom matný

AC Bílá

A6 Černá

SOLEA CONTOUR 21

Opěrné madlo
Obj. č. S6481MY

Sklopné madlo
Obj. č. S6362AA

Opěrka na záda
Obj. č. S688467

Varianty:

Držák na 
toaletní papír
Obj. č. N1381AA

CONNECT

Povrchy: 

AA Chrom

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť
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Sprchy na pracovišti jsou místem k revitalizaci, 
příležitostí k osvěžení po hektickém dojíždění 
nebo po náročně stráveném dni. Vysoce 
výkonné sprchy z naší řady Idealrain zajistí 
dokonale povzbuzující zážitek. Jednotlivé režimy 
ruční sprchy lze přepínat pouhým stisknutím 
tlačítka díky technologii Navigo.

Elegantní nízkoprofilové sprchové vaničky lze 
kombinovat s precizně navrženými sprchovými 
stěnami, které dodají celému prostoru výrazně 
moderní vzhled.

SPRCHY V KANCELÁŘSKÝCH PROSTORÁCH

Zážitek  
ze sprchování na míru.

Singular™ Solutions from Ideal Standard.



81

Idealrain

Ruční sprcha “Stick”

Idealrain

Hlavová sprcha

Ceratherm Navigo®

Sprchová baterie s přepínačem
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Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

Sprchy v kancelářských prostorách

CERATHERM NAVIGO® IDEALRAIN

Hlavová sprcha 
(30 cm)
Obj. č. A5803AA

Ruční sprcha “Stick”
Obj. č. BC774AA

Držák ruční sprchy 
s přípojkou 
pro sprchu
Obj. č. BC807AA

Připevnění ke stěně
(40 cm)
Obj. č. B9445AA

Sprchová baterie – 
2 tlačítka
Obj. č. A7296AA

Sprchová hadice 
(175 cm)
Obj. č. BE175AA

Varianty:

Obj. č. A7295AA

1 tlačítko

Easy-Box

Kit 1 (A1000NU)

K dispozici i 30 cm

K dispozici i 40 cm

K dispozici i 125 cm



Ceratherm Navigo
Sprchová baterie

Idealrain

Držák ruční sprchy 

s přípojkou

Idealrain

Ruční sprcha “Stick”
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Zkušenost

86

Velký rozstřik vody zajistí pokrytí celého 
těla pro dokonalý zážitek ze sprchování.

VELKÝ ROZSAH

Technologie Dropjet vytváří jedinečné velké 
a měkké kapky vody pro luxusní zážitek ze 
sprchování, které vás zbaví stresu.

DROPJET – PERLIČKOVÁ SPRCHA

Změňte sprchovací režim pouhým 
stisknutím palce.

NAVIGO
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MASÁŽNÍ PROUD DÉŠŤ

JEMNÝ DÉŠŤ

Režim masážní sprchy přinese 
skutečně osvěžující a revitalizující 
zážitek.

Vytváří uvolňující sprchový proud 
díky tryskám, které jsou umístěny 
až u okraje sprchové hlavice.

Vzduchem obohacené kapky vody, 
které jsou měkčí a lehčí pro jemnější 
zážitek ze sprchování.

PERLIČKOVÁ 

SPRCHA

MASÁŽNÍ 

PROUD

DÉŠŤ JEMNÝ

DÉŠŤ

TROPICKÝ 

DÉŠŤ

Idealrain EVO JET • • •

Idealrain EVO • • •

Idealrain • • •
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Řešení 
pro kancelářské 
kuchyňky

Vaše kuchyňka je důležitým místem, kde si 

připravíte lahodnou kávu nebo čaj, místem 

pro konverzaci s kolegy nebo neformální 

schůzku. Je to prostor, který si zaslouží být 

přívětivě krásný. 



CERAFLEX 90



CERAFLEXCERAPLAN

Kuchyňská baterie
Obj. č. BC129AA

Kuchyňská baterie
Obj. č. BD321AA

CERALOOK

Kuchyňská baterie
Obj. č. BC302AA

Dnešní kuchyňky by měly být elegantní, ale i výjimečně odolné. 
Vzhledem k jejich častému používání je u kuchyňských baterií 
obzvláště důležité najít správnou rovnováhu mezi tvarem a funkcí.

Dlouholeté know-how v oblasti vodovodních baterií, odborné 
znalosti v oblasti designu a německého inženýrství nám umožňuje 
nabízet řadu vysoce kvalitních baterií, které se nejen snadno používají 
a jsou ergonomické, ale také šetří vodu a jsou extrémně odolné.

91

Ergonomický design, 
bezproblémové 
používání.



KUCHYŇSKÉ BATERIECERALOOK

Kuchyňská 
baterie 
s nízkým 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s nízkým 
vývodem

Povrchy: 

AA Chrom

GN Ušlechtilá ocel

GN Ušlechtilá ocel

GN Ušlechtilá ocel

GN Ušlechtilá ocel

GN Ušlechtilá ocel

XG Hedvábná černá





KUCHYŇSKÉ BATERIECERAFLEX

Kuchyňská 
baterie 
nástěnná

Kuchyňská 
baterie 
nástěnná

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s nízkým 
vývodem

Kuchyňská 
baterie s nízkým 
vývodem 
(pro instalaci 
před okno)

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s nízkým 
vývodem 
se sprchou

Povrchy: 

AA Chrom





KUCHYŇSKÉ BATERIECERAPLAN 

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
nástěnná

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
otočným 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
vývodem 
(pro instalaci 
před okno)

Kuchyňská 
baterie 
s nízkým 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
vývodem

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
vývodem 
se sprchou

Kuchyňská 
baterie 
s vysokým 
vývodem 
(s připojením 
pro myčku)

Povrchy: 

AA Chrom
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Řešení 
pro restaurace

Je to místo, kde je interiérový design naprosto 

zásadní; kde toalety musí odrážet úsilí vynaložené 

na vytvoření výjimečného zážitku z konzumace 

skvělých pokrmů.

Singular™ vám umožní vytvořit prostor s vysoce 

kvalitními sanitárními výrobky, který bude ladit 

s vaší restaurací.



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Čistá bílá keramika v kombinaci s nábytkem 
z přírodního dřeva dodává této toaletě 
skandinávský vzhled. Tvarovanou geometrii 
umyvadla Extra krásně doplňuje zakřivený styl 
mosazných baterií Joy, které jsou k dispozici 
ve čtyřech variantách a čtyřech povrchových 
úpravách, včetně chromu, kartáčované zlaté, 
magnetově šedé a ušlechtilé oceli.

Urinály Sphero, které lze velmi snadno 
naistalovat, nabízejí chytré funkce, díky nimž 
lze detekovat ucpání, pro zabránění vyplavení, 
ale také hygienickou bezkruhovou geometrii 
vnitřku mísy, která zabraňuje vystříknutí 
tekutiny ven a která zároveň usnadňuje čištění.

TOALET Y V RESTAURACI

Místo, kde se propojuje 
hygiena a styl.
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Septa Pro

Ovládací tlačítko

Sphero

Urinál
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Joy

Umyvadlová 

baterie

Extra

Umývátko

Zrcadlo



Toalety v restauraci

S odpadovou garniturou 

nebo bez odpadové 

garnitury 

Upevňovací konzole 

(U842867) je nutné 

dokoupit zvlášť

JOY

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC776AA

Umývátko
Obj. č. T392001

EXTRA

105

S přepadem

Varianty:

1 nebo žádný otvor pro baterii 

Pro instalaci na desku jsou k dispozici 
modely s broušenou spodní stranou 

K dispozici v pravé i levé variantě

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

ADAPTO

Nábytková police
Obj. č. U8408FF

Povrchy: 

FF Pinie světlá

WG Bílý lak lesklý

FX Šedý kámen

FW Vlašský ořech

25, 50, 60, 70, 85, 
105, 120 cm

50 cm

45 cm

45 cm
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Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Ovládací tlačítko (U2)
Obj. č. P0115AA

SEPTA PRO

Toalety v restauraci

SPHERO

Urinál MIDI 
Obj. č. E183101

ProSys™ podomítkový 

modul pro urinál

Technologie ProSys®

Povrchy: 

AA Chrom
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Septa Pro

Ovládací tlačítko

Sphero

Urinál



Závěsný klozet
Stacionární 
klozet

KLOZETYCONNECT AIR

Povrchy: 

TOALET Y V RESTAURACI

01 Bílá

V3 Černá matná

ProSys™ podomítková 

nádržka 120 M

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®Technologie ProSys®

Varianta: 

Urinál MAXI

Povrchy: 

01 Bílá

URINÁLYSPHERO

ProSys™ podomítkový 

modul pro urinál

Technologie ProSys®

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť





Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Nápadné tmavé odstíny vypovídají o smělosti 
a sofistikovanosti a vytvářejí okamžitý, ale 
trvalý efekt. Hedvábně černá povrchová úprava 
sanitární keramiky od společnosti Ideal Standard, 
která okamžitě povýší jakékoli místo, 
je příležitostí pro snadné sebevyjádření.

Toto všestranné portfolio umožňuje architektům 
a designérům vytvářet prostory s uhlazenou 
elegancí nebo jednoduše vytvářet vizuální 
kontrast s tradičními bílými produkty. Ať už 
si vyberete jakýkoli přístup, hedvábně černý 
povrch vám umožní být odlišný.

Nechte obyčejnost 
za dveřmi.

TOALET Y V RESTAURACI
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Zrcadlo

Ceraline

Umyvadlová baterie

Connect Air

Umyvadlo

Oleas

Ovládací tlačítko

Connect Air

Závěsný klozet
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Zrcadlo

Ceraline

Umyvadlová baterie

Connect Air

Umyvadlo
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CERALINE CONNECT AIR DOPLŇKY

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC268XG

Umývátko
Obj. č. E0307V3

Zrcadlo 
s LED osvětlením
Obj. č. T3347BH

Sifon
Obj. č. T4441XG

Povrchy: 

01 Bílá

Povrchy: 

AA Chrom AA Chrom
(E0079AA)

XG Hedvábná černá V3 Černá matná

Technologie:

FirmaFlow®

Toalety v restauraci

Povrchy: 

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

XG Hedvábná černá

113

50, 60, 80, 100, 120 cm



XG Hedvábná černá

V3 Černá matná

CONNECT AIR OLEAS

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0123A6

Závěsný klozet 
Obj. č. E0054V3

Varianta: 

Sedátko wrapover 
(Soft-close)
Obj. č. E0368V3

Povrchy: 

01 Bílá

IOM

Držák na toaletní papír
Obj. č. A9132XG

Povrchy: 

AA Chrom

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®

Toalety v restauraci

114

JG Chrom matný

Povrchy: 

AC Bílá

AA Chrom

A6 Černá

Sedátko Soft-close – 

nutné dokoupit zvlášť  



115

Oleas

Ovládací tlačítko

Iom

Držák na toaletní papír

Connect Air

Závěsný klozet



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Jedná se o prostor čistoty a klidu, kde 
čistou bílou keramiku klozetu Blend Curve 
a umyvadla Linda-X doplňuje moderní 
a minimalistické ovládací tlačítko Symfo.

Nová kolekce Linda-X byla inspirována 
ikonickou kolekcí Linda, kterou původně 
navrhl designer Achille Castiglioni a která 
představuje spojení smyslné krásy 
a inovativního designu, zatímco klozet 
Blend Curve nabízí vynikající výkon díky 
technologii AquaBlade®, která zaručuje  
čistší, tišší a účinnější spláchnutí.

TOALET Y V RESTAURACI

Inspirováno  
ikonickým vzhledem, 
dotvořeno vámi.
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Linda-X

Umyvadlo

Blend Curve

Závěsný klozet

Altes

Ovládací tlačítko

Joy

Umyvadlová baterie

Zrcadlo
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Joy

Umyvadlová baterie

Zrcadlo

Linda-X

Umyvadlo



V1 Bílá matná

Toalety v restauraci

LINDA-X JOY CONCA

Umyvadlo
Obj. č. T439001

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC776AA

Povrchy: 

Varianty:

01 Bílá

1, 3 nebo žádný otvor pro baterii

Pro instalaci na desku jsou k dispozici modely 
s broušenou spodní stranou 

50 cm

60 cm

75 cm

S nebo bez štěrbinového 

přepadu
S odpadovou garniturou 

nebo bez odpadové 

garnitury

119

Technologie:

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

Kulaté zrcadlo
Obj. č. T3957BH

60, 80, 100, 120 cm



120120

BLEND CURVE

Závěsný klozet
Obj. č. T374901

Sedátko wrapover
Obj. č. T376001

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Povrchy: 

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0129SA

Kartáč na WC 
nástěnný
Obj. č. T4495AA

SA Bílá

RX Černá

SYMFO CONCA

Toalety v restauraci

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®

Varianty:

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

Dvojčinné splachování 

šetřící vodu

Bezdotykové ovládání 

pomocí senzorů 

s LED podsvícením

Tvrzené sklo

Přestavbová sada 

je nezbytná 

Sedátko Soft-close – 

nutné dokoupit zvlášť  



Symfo

Ovládací tlačítko

Blend Curve

Závěsný klozet

Conca

Kartáč na WC
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Umyvadlová 
baterie 
s otočným 
vývodem

TOALET Y V RESTAURACI

VODOVODNÍ BATERIEJOY

Umyvadlová 
baterie 
s vysokým 
vývodem

Umyvadlová 
baterie – 
2 ovládací 
ventily

UMYVADLOLINDA-X

Umyvadlo 
na desku

S přepadem nebo 

bez přepadu 

Bez otvoru 

pro baterii

K dispozici rozměry: 

45, 55 cm

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel

Technologie:





Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Naše kolekce keramických umyvadel Ipalyss® 
rozšiřuje vaše možnosti sebevyjádření 
s odvážnou řadou nových barev.
Díky technologii Diamatec® lze vyrobit ultra 
tenké hrany, které jsou zároveň elegantní, 
ale i extrémně odolné. Buďte nekonečně 
kreativné při kombinování široké palety 
umyvadel Ipalyss s koupelnovým nábytkem 
Conca v různých povrchovýc úpravách.

Paleta  
tvůrčích možností.

TOALET Y V RESTAURACI
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Connect Air

Umyvadlová baterie

Ipalyss

Umyvadlo na desku
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Connect Air

Umyvadlová baterie
Ipalyss

Umyvadlo na desku
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Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

V2 Černá lesklá

V3 Černá matná

V5 Břidlicově šedá

V9 Beton

V8 Norek

V4 Kašmír

V6 Granátové jablko

V7 Tělová růž

X8 Pudrově modrá

X9 Šalvějová

Umyvadlo 
na desku hranaté
Obj. č. E139101

55 cm

60 cm

80 cm

Umyvadlo na desku 
kulaté

40 cm

IPALYSS

Umyvadlo na desku 
oválné

60 cm

Bez otvoru pro baterii

Model 55 cm k dispozici 

s otvorem pro baterii

Díl 1 (A5948NU) – 

nutné dokoupit zvlášť

CONNECT AIR

Umyvadlová baterie 
podomítková
Obj. č. A7009A5

Technologie:

Technologie:

FirmaFlow®

Toalety v restauraci
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Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel
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TOALET Y V RESTAURACI

Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Neoklasicistní vzhled je o skrytém 
a skromném luxusním stylu. Vyhýbá 
se přepychu a extravaganci, ale přesto 
vyzařuje eleganci.

Kolekce Calla vyvažuje klasické prvky 
jemnými detaily, aby mohla vzniknout 
skutečně sofistikovavaná toaleta  
i v těch nejmenších prostorách.

Hravá směsice  
minulosti a současnosti.
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Calla

Umyvadlo a sloup

Zrcadlo

Joy Neo

Umyvadlová baterie
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Joy Neo

Umyvadlová baterie

Calla

Umyvadlo
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Zrcadlo
Obj. č. T3957BH

60, 80, 100, 120 cm

DOPLŇKY

CALLA

Umyvadlo
Obj. č. E222301

Sloup
Obj. č. E222401

Povrchy: 

Povrchy: 

Varianty:

01 Bílá

01 Bílá

1, 2 nebo 3 otvory pro baterie

Umývátko 45 cm k dispozici 
v pravé i levé variantě 

Doporučená instalace: se sloupem 
nebo designovým sifonem.

45 cm

60 cm

70 cm

JOY NEO

Umyvadlová baterie
Obj. č. BD145A5

Povrchy: 

AA Chrom

S přepadem Vhodné pro umyvadla 

60 a 70 cm

K dispozici s i bez 

Click-Clack odpadového 

ventilu
K dispozici keramická 

krytka odpadu

Toalety v restauraci

A5 Magnetově šedá 



TOALET Y V RESTAURACI

KLOZET A BIDETCALLA

NádržStacionární 
bidet

Kombi WC
Stacionární 
klozet

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť

Sedátko je nutné 

dokoupit zvlášť

K dispozici 

i bílé sedátko

K dispozici 

i bílé sedátko

ProSys™ podomítková 

nádržka 120 M

Technologie ProSys®



NÁBYTKOVÉ UMYVADLOCALLA

Umyvadlo

K dispozici 

rozměry:

60, 80 cm

VODOVODNÍ BATERIEJOY NEO

Vanová baterie 
5-otvorová

Umyvadlová 
baterie 
s vysokým 
vývodem

K dispozici s i bez 

Click-Clack 

odpadového 

ventilu 

K dispozici s 5 nebo 4 otvory 

pro baterie 

Nástěnný výtok k dispozici pro 

4-otvorovou vanovou baterii

Bidetová 
baterie

Ovládání 

k dispozici ve tvaru 

kříže nebo páky

Ovládání 

k dispozici ve tvaru 

kříže nebo páky

Vanová baterie 
volně stojící

Ovládání 

k dispozici ve tvaru 

kříže nebo páky

Ovládání k dispozici ve tvaru 

kříže nebo páky

S nebo bez 

sprchového 

příslušenství

Povrchy: 

Vanová baterie 
nástěnná

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Solitérní totemové umyvadlo je ztělesněním 
ikonického designu. Se svou štíhlou, 
monolitickou siluetou dodá charakter 
a identitu každé restauraci.

Jedinečné  
prohlášení.

TOALET Y V RESTAURACI
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Joy

Umyvadlová baterie

Zrcadlo

Solitérní umyvadlo



Se štěrbinovým přepadem

K dispozici s i bez 

Click-Clack odpadového 

ventilu

Solitérní umyvadlo 
(totem)
Obj. č. T4426V2

Povrchy: 

01 Bílá

V2 Černá lesklá 

V3 Černá matná

V1 Bílá matná

Varianty:

2 nebo 3 otvory pro baterie

Umyvadla jsou tvarově kompatibilní 
s klozety Blend Cube

SOLITÉRNÍ 
UMYVADLO JOY

Umyvadlová baterie – 
2 ovládací ventily
Obj. č. BC783A2

Toalety v restauraci
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Povrchy: 

AA Chrom

A5 Magnetově šedá 

A2 Kartáčované zlato 

GN Ušlechtilá ocel



Solitérní umyvadlo

Joy

Umyvadlová baterie
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Není třeba obětovat krásu, abyste dosáhli 
přístupnosti. Je však důležité najít správnou 
rovnováhu mezi stylem a funkčností.  
Kolekce Connect Freedom nabízí obojí.

Tato toaleta je vhodná pro osoby 
s různým omezením, nabízí zvýšený klozet 
a chromovaná madla pro usnadnění pohybu. 
Connect Freedom je o promyšleném 
designu pro nezávislý životní styl.

Navrženo  
pro nezávislost.

TOALET Y PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

Singular™ Solutions from Ideal Standard.
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Contour 21

Sklopné madlo
Connect Freedom

Umyvadlo

Contour 21

Opěrné madlo

Connect Freedom

Závěsný klozet

Solea

Ovládací tlačítko
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Ceraline

Umyvadlová baterie

Connect Freedom

Umyvadlo

Contour 21

Opěrné madlo



Toalety pro osoby se sníženou pohyblivostí

CONNECT FREEDOM CERALINE

S přepadem

Umyvadlo
Obj. č. E548201 

K dispozici s Click-Clack 

odpadovým ventilem

Umyvadlová baterie
Obj. č. BC186AA

Povrchy: Povrchy: 

AA Chrom01 Bílá

Varianty:

1 otvor pro baterii

145

CONTOUR 21

Opěrné madlo
Obj. č. S0830AA

Technologie:

FirmaFlow®

60 cm

80 cm
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Toalety pro osoby se sníženou pohyblivostí

CONNECT FREEDOM CONTOUR 21 SOLEA

IOM

Závěsný klozet
Obj. č. E607501

Opěrné madlo
Obj. č. S0830AA

Sklopné madlo
Obj. č. S6362AA

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0110AA

Držák 
na toaletní papír
Obj. č. A9132AA

Sedátko
Obj. č. E712801

Povrchy: 

01 Bílá

Contour 21

Opěrné madlo

Povrchy: 

AA ChromProSys™ podomítkový 

WC modul 120 P

Technologie ProSys®

Povrchy: 

AA Chrom

XG Hedvábná černá



Iom

Držák na toaletní papír

Solea

Ovládací tlačítko

Connect Freedom

Závěsný klozet

Contour 21

Sklopné madlo
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Řešení 
do obchodních 
center

Rušné prostředí s vysokou návštěvností, 

to jsou toalety, které vyžadují odolné produkty 

s mimořádnou životností. Společnost Ideal 

Standard kombinuje odborné znalosti ve 

výrobě s vynikajícími vstupními surovinami 

a promyšleným designem, aby docílila toho, 

že vaše toalety budou odolné a funkční, 

ale zároveň estetické a zajistí tak vynikající 

uživatelský zážitek. 



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

Klozety Connect Air a ovládací tlačítka Oleas 
v korespondující bílé barvě vnášejí do těchto 
prostor  světlo a moderní design.

Návštěvník si může umýt ruce v elegantním, 
ale velmi odolném mycím žlabu Contour 21 
a použít k tomu inteligentní baterie Intellimix® 
od společnosti Ideal Standard, které automaticky 
dávkují mýdlo a oplachují ruce vodou.

TOALET Y V OBCHODNÍM CENTRU

Design, díky kterému 
budete mít vše 
pod kontrolou.
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Connect Air

Stacionární klozet

Oleas

Ovládací tlačítko

Contour 21

Mycí žlab

Intellimix

Umyvadlová baterie 

senzorová



Intellimix

Umyvadlová baterie 

senzorová
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Contour 21

Mycí žlab
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CONTOUR 21

Toalety v obchodním centru

Mycí žlab
Obj. č. P096201

Bez přepadu 

Vyrobeno s vysoce 

odolným povrchem

Povrchy: 

Varianty:

01 Bílá

2 nebo žádný otvor pro baterii

120 cm

INTELLIMIX®

Povrchy: 

AA Chrom

B3 Černý Onyx

K instalaci na umyvadlo

Senzorová baterie 

s integrovaným 

dávkovačem mýdla 

Integrovaný zásobník 

jemného antibakteriálního 

pěnového mýdla 

Intellimix® 

EasyFix® pro snadnou 

a rychlou instalaci 

Snadné nastavení 

parametrů a kontrola dat 

prostřednictvím aplikace  

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7488AA
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CONNECT AIR

Toalety v obchodním centru

Stacionární klozet
Obj. č. E004201

OLEAS

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0121AA

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

JG Chrom matný

Povrchy: 

AC Bílá

AA Chrom

A6 Černá

ProSys™ podomítkový 

WC modul 120 M

Technologie ProSys®

Varianty:



Toalety v obchodním centru
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Connect Air

Stacionární klozet

Oleas

Ovládací tlačítko
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Řešení 
do prostor 
s vysokou 
návštěvností

Zde, na tomto místě, kde je kladen velký důraz 

na odolnost a hygienu, se může unavený 

návštěvník na chvilku v klidu zastavit. Našim 

řešením pro toalety jsou vysoce výkonné 

produkty, které zvládnou velké množství osob 

a zároveň nabízejí vynikající čistotu a úsporu 

nákladů na provoz.



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

TOALET Y NA LETIŠTI

Špičková kvalita,  
která se snoubí  
s chytrým designem.

158

Toalety s výrobky společnosti Ideal Standard 
jsou kombinací elegantního, moderního vzhledu 
s vynikající kvalitou zpracování a chytrého designu, 
která zvyšuje uživatelský komfort, zajišťuje dlouhou 
životnost a usnadňuje čištění i údržbu. Robustní bílý 
žlab Silhouette je zde kombinován se senzorovými 
bateriemi Sensorflow, které jsou k dispozici 
v chromovém provedení nebo v povrchové 
úpravě lesklá černá nebo hedvábně černá.

Čistý a minimalistický vzhled dotvářejí inteligentní 
urinály Sphero, které jsou ideálním doplňkem 
tohoto moderně vypadajícího prostoru.
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Silhouette

Mycí žlab

Sensorflow

Umyvadlová baterie 

senzorová
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SILHOUETTE

Toalety na letišti

K instalaci na stěnu nebo 

na desku 

Vyrobeno s vysoce 

odolným povrchem

SENSORFLOW

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7558AA

Povrchy: 

Varianty:

01 Bílá

Žlab pro 2, 3, 4 nebo 5 osob 

120 cm

180 cm

240 cm

300 cm

Mycí žlab 
s integrovaným 
přepadem
Obj. č. S062801

Povrchy: 

AA Chrom

XG Hedvábná černá

B3 Černý Onyx

K instalaci na umyvadlo

Baterie funguje 

na 6V baterie nebo 220V

S i bez možnosti regulace 

teploty



Toalety na letišti
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Silhouette

Mycí žlab

Sensorflow

Umyvadlová baterie 

senzorová
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Sphero

Urinál
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Povrchy: 

01 Bílá

Toalety na letišti

SPHERO

Urinál MAXI 
Obj. č. E189701

ProSys™ podomítkový 

modul pro urinál

Technologie ProSys®

Rimless urinál 

(bez oplachového kruhu) 

Speciální tvar vnitřku 

urinálu zamezuje 

vystříknutí tekutiny ven 



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

TOALET Y NA NÁDRAŽÍ

Robustnost, která odolá 
jakékoliv výzvě.

164

Jedná se o prostor, který vyžaduje robustnost, 
aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobků 
v tomto náročném prostředí s velkou fluktuací 
osob. Mycí žlab Silhouette je vyroben z velmi 
odolného materiálu pro delší životnost a je 
k dispozici v šířkách 120 cm, 240 cm a 300 cm. 

Senzorové baterie Sensorflow vnášejí do 
prostoru toalet elegantní a moderní vzhled, ale 
zároveň díky své technologii umožňují lepší 
kontrolu nad spotřebou vody, čímž snižují 
náklady a zvyšují tak efektivitu provozu.



Silhouette 

Mycí žlab
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Sensorflow

Umyvadlová baterie 

senzorová
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Silhouette 

Mycí žlab

Sensorflow

Umyvadlová baterie 

senzorová
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SILHOUETTE

Toalety na nádraží

K instalaci na stěnu nebo 

na desku 

Vyrobeno s vysoce 

odolným povrchem

SENSORFLOW

Povrchy: 

Varianty:

01 Bílá

Žlab pro 2, 3, 4 nebo 5 osob 

120 cm

180 cm

240 cm

300 cm

Mycí žlab 
s integrovanou zadní 
stěnou a přepadem
Obj. č. S063501

Povrchy: 

AA Chrom

XG Hedvábná černá

B3 Černý Onyx

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7560AA

K instalaci na stěnu

Baterie funguje 

na 6V baterie nebo 220V

S i bez možnosti regulace 

teploty



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

TOALET Y NA ČERPACÍ STANICI

Jednoduchá instalace, 
vynikající funkčnost.

168

Urinály Sphero disponují řadou výhod v oblasti 
výkonu, údržby a instalace, což z nich činí vynikající 
produkt z hlediska udržitelnosti a řízení nákladů. 
Jedná se například o moderní, jednoduchý design 
bez oplachového kruhu, díky kterému je údržba 
snadnější a důmyslný systém uchycení, který zkracuje 
dobu instalace a zároveň je šetrný ke stěně.

Kolekce urinálů Sphero je na těchto toaletách 
kombinována s úspornými senzorovými bateriemi, 
které jsou k dispozici jako varianta s instalací na 
umyvadlo nebo na stěnu a elegantními umyvadly 
pod desku Connect, které jsou díky svému tvaru 
snadné na údržbu a jsou tak hygieničtější. 



Sphero

Urinál

Zrcadlo
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Silhouette 

Mycí žlab

Sensorflow

Umyvadlová baterie senzorová

Septa Pro

Ovládací tlačítko



CONNECT

Toalety na čerpací stanici

S přepadem 

Vyrobeno s vysoce 

odolným povrchem

SENSORFLOW

Umyvadlová baterie 
senzorová
Obj. č. A7556AA

Zápustné umyvadlo
Obj. č. E503801

Povrchy: 

Varianty:

01 Bílá

1 otvor pro baterii 

Available in rectangular, oval and round shape 170

K instalaci na umyvadlo

Baterie funguje 

na 6V baterie nebo 220V

S i bez možnosti regulace 

teploty

Povrchy: 

AA Chrom

XG Hedvábná černá

B3 Černý Onyx

48 cm

62 cm

Kulaté

38 cm

48 cm

Hranaté

50 cm

58 cm
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Sensorflow

Umyvadlová baterie 

senzorová

Connect

Zápustné umyvadlo
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Sphero

Urinál

Septa Pro

Ovládací tlačítko
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Toalety na čerpací stanici

Povrchy: 

01 Bílá

Ovládací tlačítko
Obj. č. R0139AA

SEPTA PROSPHERO

Urinál MIDI 
Obj. č. E183101

ProSys™ podomítkový 

modul pro urinál

Technologie ProSys®

Rimless urinál 

(bez oplachového kruhu) 

Speciální tvar vnitřku 

urinálu zamezuje 

vystříknutí tekutiny ven 

Povrchy: 

01 Bílá

AA Chrom

JG Chrom matný
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Řešení 
pro střední školy 
a univerzity

Sanitární vybavení na středoškolských a vysokoškolských 

toaletách by mělo být takové, aby odolalo zvýšeným 

nárokům studentů. To ale neznamená, že musí trpět 

estetika. Zde vám přinášíme vynikající řešení pro krásné 

prostory, které ale budou zároveň i velmi odolné. 

175



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

TOALET Y NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Místo,  
kde se účinnost a hygiena  
snoubí s designem.

176

Je to vaše příležitost navrhnout toalety, které 
budou velmi zajímavé a inspirující. Studenti 
si mohou umýt ruce v umyvadlech pod 
stylovými bateriemi Edge, které jsou umístěny 
na elegantních nábytkových konzolích Adapto 
(k dispozici ve čtyřech povrchových úpravách). 
Pro docílení maximálně kreativního prostoru 
se umyvadlo Ipalyss dodává ve 12 barevných 
odstínech. Tyto umyvadla s ultra jemnými liniemi 
jsou vyrobena z patentovaného, neuvěřitelně 
pevného a odolného materiálu Diamatec®.

Urinál Sphero doplní tento prostor o úsporné 
a hygienické inovace, ale také nadčasovou 
estetiku. Modely jsou dostupné ve třech 
velikostech: mini, midi a maxi.
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Edge

Umyvadlová 

baterie

Adapto

Nábytková police

Ipalyss

Umyvadlo 

na desku

Sphero

Urinál
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Ipalyss

Umyvadlo 

na desku
Edge

Umyvadlová 

baterie

Adapto

Nábytková police
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Toalety na střední škole

Povrchy: 

01 Bílá

V1 Bílá matná

V2 Černá lesklá

V3 Černá matná

V5 Břidlicově šedá

V9 Beton

V8 Norek

V4 Kašmír

V6 Granátové jablko

V7 Tělová růž

X8 Pudrově modrá

X9 Šalvějová

Umyvadlo na desku 
kulaté

40 cm

Umyvadlo na desku 
oválné

60 cm

Umyvadlo na desku 
Obj. č. E207601

55 cm

65

80 cm

IPALYSS

1 nebo žádný  otvor 

pro baterii

Technologie:

Umyvadlová baterie 
s vysokým vývodem
Obj. č. A7114AA

EDGE

Povrchy: 

AA Chrom

ADAPTO

Nábytková police
Obj. č. U8405FF

Sifon
Obj. č. R6625AA

Povrchy: 

FF Pinie světlá

WG Bílý lak lesklý

FX Šedý kámen

FW Vlašský ořech

60, 70, 85, 105, 120, 150 cm

50 cm
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Povrchy: 

01 Bílá

Toalety na střední škole

SPHERO

ProSys™ podomítkový 

modul pro urinál

Technologie ProSys®

Rimless urinál 

(bez oplachového kruhu) 

Speciální tvar vnitřku 

urinálu zamezuje 

vystříknutí tekutiny ven 

Hybridní režim: 

Při detekci použití 

se každých 30 minut 

aktivuje jedno spláchnutí. 

Frekvenci mezi 

spláchnutími lze nastavit 

na 1, 3 a 6 hodinové 

intervaly.

Urinál MAXI 
Smart E-Hybrid 
se senzorem
Obj. č. E189701
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Sphero

Urinál



Singular™ Solutions from Ideal Standard.

TOALET Y NA UNIVERZITĚ

Inteligentní design,  
který vznikl s ohledem  
na hospodárnost.

182

Chytrý hybridní splachovací systém posouvá 
účinnost urinálů Sphero do nových výšin. 
Vyobrazený model maxi, navržený s ohledem 
na úsporu vody, nabízí výhody bezvodého 
(waterless) urinálu, jehož hygieničnost je 
povýšena díky inteligentnímu senzorovému 
splachování, které detekuje každé použití urinálu 
a aktivuje splachování pouze v případě potřeby.

Urinál s touto chytrou technologii doplňuje 
odlehčený vzhled umyvadel Strada II 
a podomítková umyvadlová baterie Edge. 
Vznikne tak toaleta, která nejen že je velmi 
funkční, ale i dobře vypadá.   
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Strada II

Umyvadlo

Edge

Umyvadlová baterie
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Povrchy: 

01 Bílá

Toalety na univerzitě

SPHERO

Urinál MAXI 
Obj. č. E189701

ProSys™ podomítkový 

modul pro urinál

Technologie ProSys®

Rimless urinál 

(bez oplachového kruhu) 

Speciální tvar vnitřku 

urinálu zamezuje 

vystříknutí tekutiny ven 
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Sphero

Urinál
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STRADA II

Toalety na univerzitě

S přepadem 

Keramická krytka odpadu 

je součástí balení

EDGE

Umyvadlo
Obj. č. T363801

Povrchy: 

Varianty:

Technologie:

01 Bílá

1, 2 nebo žádný otvor pro baterii 

Verze 120 cm k dispozici 
se 2 otvory pro baterie

FirmaFlow®

50 cm

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Díl 1 (A5948NU) - nutné 

dokoupit zvlášť

Povrchy: 

AA Chrom

Umyvadlová baterie 
podomítková
Obj. č. A7116AA
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Strada II

Umyvadlo

Edge

Umyvadlová baterie



UMYVADLASTRADA II

Povrchy: 

Varianty: 

01 Bílá

S přepadem

Keramická krytka odpadu 

je součástí balení

Možná instalace: s Click-

clack ventilem s kovovou 

krytkou

S přepadem S přepadem

S přepadem nebo 

bez přepadu

S nebo bez* 

štěrbinového 

přepadu

* pouze u modelu 

45 cm

S nebo bez 

štěrbinového 

přepadu1 otvor pro baterii

1 nebo žádný  

otvor pro baterii

1 nebo žádný  

otvor pro baterii

Bez otvoru 

pro bateriiK dispozici rozměry: 

50, 60 cm

K dispozici rozměry: 

54, 64, 84, 104 cm

K dispozici rozměry: 

124 cm

K dispozici rozměry: 

40 cm
K dispozici rozměry: 

60 cm K dispozici rozměry: 

38, 45 cm

Umyvadlo 
na desku 
obdélníkové

Umyvadlo 
na desku 
čtvercové

Umyvadlo 
na desku 
oválné

Umyvadlo 
na desku 
kulaté

Nábytkové 
umyvadlo

Nábytkové 
dvojumyvadlo

TOALET Y NA UNIVERZITĚ

Povrchy: 

AA Chrom

UMYVADLOVÉ BATERIEEDGE

Umyvadlová 
baterie

Umyvadlová 
baterie 
s vysokým 
vývodem

Kovová ovládací 

páka s označením 

studená/teplá

S odpadovou 

garniturou nebo bez 

odpadové garnitury

K dispozici i varianta 

s technologií 

Bluestart®

S odpadovou 

garniturou nebo bez 

odpadové garnitury

Kovová ovládací 

páka s označením 

studená/teplá

S odpadovou 

garniturou nebo bez 

odpadové garnitury

Umyvadlová 
baterie 
s otočným 
vývodem
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Lídři 
ve výkonnosti

Díky vynikajícím vlastnostem našich výrobků získáte vše 

najednou: výrobky, které jsou udržitelné, mají dlouhou 

životnost, jsou snadné a bezpečné na používání a jsou 

velmi hygienické.

Naše zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují 

posouvat minulá omezení do nových možností 

a přicházet s inovacemi, které nastavují nové standardy 

koupelen a toalet. Je to vynalézavost v celé své kráse. 

Udáváme směr.
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Navrženo 
pro radost.

Diamatec® Abychom dosáhli co nejtenčích a dokonale 

přesných tvarů v sanitární keramice, vyvinuli 

jsme nový materiál Diamatec®, který je unikátní 

směsí oxidu hlinitého a šamotu. 

Výsledkem je nový materiál, který umožňuje 

dosáhnout téměř nemožného: výroby vysoce 

komplexních a náročných tvarů keramiky, 

která je nebývale pevná a odolná. 

Umyvadla jsou k dispozici v množství barevných 

odstínů povrchů k dosažení vzhledu, který si 

budete užívat.

Jedinečná směs oxidu hlinitého 

a šamotu.

Materiál, který umožňuje vyrobit 

vysoce komplexní a náročné tvary.

Nevídaná pevnost a odolnost.
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V roce 1969 jsme uvedli na trh 

kartuši s keramickými disky. 

Tato inovace, díky které bylo 

možné vyrobit jednopákovou 

baterii, změnila způsob, 

jakým lidé používali koupelnu.

Po téměř 50 letech 

nepřetržitého vývoje 

a zdokonalování přicházíme 

s kartuší FirmaFlow®, která je 

díky své téměř dvojnásobné 

životnosti, než jakou nabízejí 

jiné porovnatelné kartuše, 

nesporným lídrem na trhu 

i díky inovativní technologii, 

mimořádné odolnosti 

a snadnému ovládání

Navrženo pro 
dlouhou životnost.

FirmaFlow®
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Navrženo 
pro snadné ovládání.

Navigo®

Ještě nikdy nebylo snažší zažít naprostou 

kontrolu nad teplotou i průtokem vody, 

jakou vám umožní kolekce baterií Navigo® 

v kombinaci s podomítkovým dílem 

EasyBox. Pomocí dvou horních ventilů 

můžete pustit/zastavit průtok vody 

a upravit její průtok jedním pohybem.

Je to technologie, na kterou 

se můžete spolehnout.

Ovládání průtoku vody jedním tlačítkem. Přesné a neměnné nastavení teploty.Elegantní, minimalistický vzhled pro 

moderní koupelnu.
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Navrženo 
pro lepší hygienu.

RimLS+® Při každém spláchnutí je díky technologii RimLS+ 

zaručeno dokonalého opláchnutí klozetové mísy. 

Tím pádem dochází k eliminaci usazování bakterií, 

ale zároveň z klozetů RimLS+ nestříká voda ven 

a jejich údržba je snažší, což je ideálním řešením 

pro toalety s velkým provozem. 

88 % domácností by si pořídilo klozet od  Ideal 

Standard  se splachovací technologií RimLS+. 

Klozet, který je vysoce hygienický.*

*Výsledek spotřebitelského průzkumu zadaného společností Ideal Standard a provedeného  instituty TCV-/isi-GmbH [n = 1 000 domácností – Německo n=500; Itálie n=500], na 

základě měření provedených externí společností X-Tech srl pro Ideal Standard, během kterých se zjišťovaly hygienické parametry v průběhu splachování toalety [neopláchnutá vnitřní 

plocha klozetu, počet vystříknutí vody ven]. Vědecký dohled nad spotřebitelským průzkumem měl Prof. Dr. Andreas Scharf z Univerzity aplikovaných věd v Nordhausenu (Německo).
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Podomítkové instalační 

moduly ProSys® nabízí 

kompletní řešení pro 

všechny zařizovací 

předměty: klozety, 

bidety, umyvadla i urinály. 

K dispozici jsou různá 

řešení, jak pro pro montáž 

do lehkých SDK příček, tak 

i instalace před pevnou 

zděnou stěnu, která 

jsou ideální pro širokou 

škálu projektů. Všechny 

podomítkové instalační 

moduly ProSys® jsou plně 

kompatibilní s našimi 

kolekcemi sanitární keramiky 

a bateriemi, čímž je zajištěna 

optimální funkčnost. 

Díky komplexní kontrole 

kvality a nadstandarním 

výkonnostním testům 

budete mít jistotu, že 

podomítkové systémy 

ProSys® fungují bezchybně.

Navrženo 
pro váš klid.

ProSys®
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Navrženo 
pro lepší hygienu.

Aquablade®

Vynikající spláchnutí bez nežádoucího 

stříkání vody ven z klozetu i při malém 

množství splachovací vody.

Pro prostory, kde je hygiena prvořadá 

a pro toalety, kde je kladen důraz 

na první dojem, jsou klozety s technologií 

splachování AquaBlade® dokonalým 

designovým řešením.

CHYTŘEJŠÍ

Účinnější a efektivnější využití 

vody ve srovnání se standardním 

splachováním.

TIŠŠÍ

Je prokázáno, že klozety s technologii 

splachování AquaBlade® jsou až 

o 25 % tišší než naše jiné, srovnatelné 

WC modely.

ČISTĚJŠÍ

Díky technologii splachování 

AquaBlade® je zaručeno, že 95 % 

vnitřku klozetu je opláchnuto 

při každém spláchnutí.
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