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Ultra Flat New

Úvod

Nový nezbytný základ.

Kolekce Ultra Flat New se vyznačuje
čistotou designu a účelností, které ji staví
nad ostatní.
Bez zbytečností, obnaženo až na samotnou
podstatu. Mimořádně tenké, hladké a
stylové provedení, které zajistí bezvadný
vzhled koupelny – a umožní zákazníkovi
zjistit, že méně je někdy skutečně více.

Sprchová vanička Ultra Flat New 90 x 70 cm, matná bílá / Nástěnný sprchový systém Ceratherm T100 /
Panel Connect 2 Wet Room 90 cm / Upevnění na stěnu
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Ultra Flat New

Všestrannost
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Nepokreslené
plátno,
se kter ým
můžete tvořit.

Model Ultra Flat New je
k dispozici v 28 různých
velikostech a 3 různých tvarech.
Je dokonalým základním
kamenem každého designového
projektu, a to v tradičních i
otevřených koupelnách.

Sprchová vanička Ultra Flat New 140 x 80 cm, lesklá bílá /
Podomítková sprchová termostatická baterie / IdealRain hlavová a
ruční sprcha / Umyvadlo Connect Air 60 cm / Nástěnná baterie Tesi /
Vrchní deska Adapto 85 x 50 cm / Kulaté zrcadlo o průměru 65 cm
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Ultra Flat New

Estetika

Není to o tom, co
přidáváme, ale o
tom, co ubíráme.

S výškou pouhých 25 mm je sprchová
vanička Ultra Flat New jednou z
nejnižších na trhu – až o 30 % tenčí než
ostatní.
To z ní činí nejlépe přístupnou vaničku,
navíc vnáší pocit lehkosti a prostornosti
do každé místnosti, kde se nachází.

Sprchová vanička Ultra Flat New 180 x 90 cm, matná bílá / Podomítková
sprchová termostatická baterie / IdealRain hlavová a ruční sprcha /
50cm umyvadlo Strada 2 / Umyvadlová baterie Edge / Vrchní deska Adapto
150 x 50 cm / Kulaté zrcadlo o průměru 65 cm

09

10

Ultra Flat New

Varianty povrchové úpravy

Matná bílá
povrchová úprava
– V1

170 x 90 cm

Lesklá bílá
povrchová úprava
– 01

170 x 90 cm
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Dvě povrchové
úpravy. Neomezené
možnosti.

Domníváme se, že jeden drobný designový
detail může změnit celý dojem z místnosti.
Model Ultra Flat New je k dispozici v
moderním matném bílém provedení a také
v klasické lesklé bílé barvě, a nabízí vám
tedy zcela jasně vyjádřený design.
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Ultra Flat New

Přehled vlastností

Dáváme vám více toho,
co je důležité.
A méně toho,
na čem nezáleží.
Kompletní kolekce.

Praktická, pro každý den.

Snadno se instaluje a
udržuje.

28 různých velikostí, takže si jistě
vyberete tu, která se vejde do vaší
koupelny.

Útlý a elegantní design vytváří
dojem prostornosti.

Lehký, s akrylátovým povlakem.

Tři tvary – čtvrtkruh, čtverec a
obdélník.

Akrylátový povrch vám bude pod
chodidly připadat teplejší než
keramický.

Jednoduchá instalace, kterou
zvládne jedna osoba.

Povrch v lesklé bílé nebo matné bílé
barvě a kryt odpadu chromovaný.

Akrylátový povrch se ve srovnání
s keramickými vaničkami také
mnohem snáze čistí.

Lze připevnit na povrch v
místnostech s nižší hloubkou
podlahy.
Certifikace a schválení CE.

Osvědčená funkčnost.

Nízká výška
usnadňuje přístup
do sprchy a také
snižuje riziko
zakopnutí.

Výška 25 mm
(o 30 % tenčí
než u jakékoli
jiné podlahové
akrylátové sprchové
vaničky).

Materiál je odolný
vůči čisticím
prostředkům podle
normy EN 14527.

Je také odolný
vůči světlu, takže
nedochází ke změně
barevného odstínu
(EN ISO 4892).
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Ultra Flat New

Detaily

Kvalita spočívá
v detailech.

Každý prvek kolekce Ultra Flat New byl
pečlivě zvážen – od rozměrů až po
povrchovou úpravu – a kryt odpadu není
výjimkou.
Minimalistický plochý design a
chromovaná povrchová úprava zajišťují
vysoce kvalitní estetický dojem. Díky
nastavitelnému výstupu a odnímatelným
součástem sifonu, které usnadňují
instalaci a údržbu, je tento design také
vysoce praktický.

Chromovaný povrch
krytu odpadu
– AA

19,5 x 5 cm
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Ultra Flat New

Přehled modelové řady

Minimalistický design.
Maximální možnosti.
I když jsme design kolekce Ultra Flat New vytvořili
na základě našeho přesvědčení, že méně je někdy
více, není rozsah nabízených možností ani zdaleka
„minimální“. Díky 28 různým velikostem, třem tvarům
a dvěma povrchovým úpravám nebyla jednoduchost
nikdy tak jednoznačná. A bez ohledu na velikost
nebo způsob instalace nabízí naše řešení dokonalou
stabilitu a bleskurychlou instalaci.

Zapuštěná instalace

Povrchová instalace

Vyvýšená instalace
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V1 Matná bílá

Čtvrtkruh

Čtverec

Obdélník

T449101

80 x 80 cm

T4491V1

80 x 80 cm

T449201

90 x 90 cm

T4492V1

90 x 90 cm

T446501

70 x 70 cm

T4465V1

70 x 70 cm

T446601

80 x 80 cm

T4466V1

80 x 80 cm

T446701

90 x 90 cm

T4467V1

90 x 90 cm

T448801

100 x 100 cm

T4488V1

100 x 100 cm

T446801

100 x 80 cm

T4468V1

100 x 80 cm

T446901

120 x 80 cm

T4469V1

120 x 80 cm

T447001

140 x 80 cm

T4470V1

140 x 80 cm

T447101

160 x 80 cm

T4471V1

160 x 80 cm

T447201

170 x 80 cm

T4472V1

170 x 80 cm

T447301

180 x 80 cm

T4473V1

180 x 80 cm

T447401

90 x 70 cm

T4474V1

90 x 70 cm

T447501

100 x 70 cm

T4475V1

100 x 70 cm

T447601

120 x 70 cm

T4476V1

120 x 70 cm

T447701

140 x 70 cm

T4477V1

140 x 70 cm

T447801

160 x 70 cm

T4478V1

160 x 70 cm

T447901

170 x 70 cm

T4479V1

170 x 70 cm

T448001

90 x 75 cm

T4480V1

90 x 75 cm

T448101

80 x 90 cm

T4481V1

80 x 90 cm

T448201

100 x 90 cm

T4482V1

100 x 90 cm

T448301

120 x 90 cm

T4483V1

120 x 90 cm

T448401

140 x 90 cm

T4484V1

140 x 90 cm

T448501

160 x 90 cm

T4485V1

160 x 90 cm

T448601

170 x 90 cm

T4486V1

170 x 90 cm

T448701

180 x 90 cm

T4487V1

180 x 90 cm

T448901

120 x 100 cm

T4489V1

120 x 100 cm

T449001

140 x 100 cm

T4490V1

140 x 100 cm

AA Chrom

Kryt odpadu

01 Lesklá bílá

T4493AA

19,5 x 5 cm
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Ultra Flat New

Kontakt

Společně pozitivně ovlivňujeme
budoucnost moderního bydlení.
Společně můžeme uvažovat o větších
věcech. Společně stanovujeme
pravidla promyšleného designu.
Společně obohacujeme funkční
dokonalost o krásu. Společně
tvoříme stálá partnerství. Společně
uspokojujeme potřeby všech generací.
Společně utváříme budoucnost
kategorie, kterou jsme definovali.
Společně tvoříme lepší budoucnost.

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
Česká republika

WWW.IDEALSTANDARD.CZ

