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Idealrain

Staafhanddouche 

en houder

Van inspiratie tot installatie, Singular™ is onze oplossing 

om complete en eindeloze oplossingen te bieden door 

onze producten uit alle mogelijke productcategorieën 

en productseries te combineren voor het creëren van 

eindeloze was-, toiletruimte en badkameroplossingen.

Het is gebaseerd op onze kennis van de behoeften 

van klanten en sectoren, en brengt onze specificatie-

expertise, ontwerp en prestaties samen om oplossingen 

te creëren die het leven voor iedereen gemakkelijker 

maken.

Waar alles 
samenkomt.

Ceratherm Navigo®
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Idealrain

Hoofddouche

Ceratherm Navigo®

2 functies



Het samenstellen van de perfecte douche-ervaring is afhankelijk van

een combinatie van comfort, prestaties en stijl. De Ceratherm-serie 

thermostatische douchemengkranen van Ideal Standard is nu ver-

krijgbaar met onze innovatieve Navigo®-technologie, waarmee 

gebruikers hun douche met één druk op de knop kunnen bedienen.

 

Wanneer design en 
prestaties samenkomen.
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Leaders in Performancetm

Ontworpen voor 
perfecte controle.

Ceratherm Navigo®

met Navigo® bedient u uw douche met  

één simpele druk-en-draaibeweging: 

Door op de bedieningsknop te drukken start of stopt de douche.

Door aan de knop te draaien, kunt u de waterstroom nauwkeurig regelen.

Ervaar gelijktijdig zowel de hand-

douche als de hoofdregendouche.

Dunne afdekplaat van metaal 

voor een lange levensduur.

Ergonomisch ontworpen metalen 

handgrepen met easy-grip groeven.

FirmaFlow® therm thermostatisch patroon

biedt nauwkeurige temperatuurregeling.

met de Navigo®-technologie regelt u uw douche-ervaring met één soepele druk op 

de knop. Het moderne en innovatieve systeem biedt een ultieme controle over de 

waterstroom en temperatuur, waardoor elke douche perfect is.
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Nauwkeurige en consistente 
temperatuurinstellingen

Subtiele, duidelijke symbolen 
voor doucheopties bovenop 
de bedieningsknoppen voor 
een intuïtieve bediening

Eén soepele druk-en-draaibeweging 
om de waterstroom op de vooraf 
geselecteerde temperatuur te 
regelen

Slank en strak ontwerp: 
slechts 10 mm
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40°C 
veiligheidsknop  
om verbranding  
te voorkomen



Ceratherm Navigo®

Code A7295AA Code A7295A5 Code A7295GN Code A7295A2

Code A7301AA Code A7301A5 Code A7301GN Code A7301A2

Code A7302AA Code A7302A5 Code A7302GN Code A7302A2

Ingebouwde thermostatische douchemengkraan

Code A7296AA Code A7296A5 Code A7296GN Code A7296A2

met ons Singular™-concept kunt u uw eigen, individuele 

badkameroplossing creëren. 

Combineer Ceratherm Navigo® met ons brede assortiment

producten, wetende dat ze naadloos zullen samenwerken, 

wat resulteert in een geavanceerd passend ontwerp en lang-

durige prestaties.
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Een scala aan keuzes 
met Navigo®.
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Idealrain

Hoofddouche

Idealrain

Staafhanddouche set

Ceratherm Navigo®

2 functies



Ceratherm Navigo®
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Om uitstekende prestaties en een gemak-

kelijke installatie van de Ceratherm Navigo®

douchemengkranen te garanderen, worden

ze gecombineerd met de inbouw installatie-

technologie Easy-Box van Ideal Standard.

Easy-Box werd 10 jaar geleden gelanceerd 

en is reeds in meer dan 800.000 badkamers

geïnstalleerd. U kunt er dus zeker van zijn

dat het zijn belofte waarmaakt.

De perfecte 
combinatie.
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De flexibele inbouw-unit van Ideal Standard vereenvoudigt het installatieproces 

en elimineert de noodzaak van specifiek gereedschap. Dankzij zijn innovatieve 

eigenschappen kan de Easy-Box zich aanpassen aan elk project en installatietype.

De verborgen 
technologie: Easy-Box.

Ceratherm Navigo®
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Ceratherm Navigo®

Groeven
De groeven vergemakkelijken het 

afsnijden van de uitstekende delen 

van de doos.

Kabelinvoer
voor elektronische versies

Functionele unit
Retrofit service kleppen geïntegreerd 

in alle thermostaten en een optioneel 

accessoire op SL (éénhendel) kranen.

Bevestigingsgaten
De handig geplaatste gaten 

vergemakkelijken de montage  

in alle inbouwposities.

Fixatie voeten
De fixatievoeten maken een eenvoudige fixatie 

en geleidelijke diepteaanpassing mogelijk (tot 

22 mm wijziging mogelijk in de unit, plus 35 

mm met de voeten)

Leidingaansluitingen ½”
De uitstekende aansluitingen

vergemakkelijken de buis-

bevestiging op de meest 

gangbare maten.

Slimme kenmerken voor 
een makkelijke installatie.
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Cover
De deksel bevat een korte installatiegids

(niet afgebeeld) en een geïntegreerde

waterpashouder om het uitlijnen van de

Easy-Box te vergemakkelijken.

Steun
De geoptimaliseerde waterpashouder 

maakt een nauwkeurige en betrouwbare 

positionering zowel horizontaal als 

verticaal mogelijk.

Spoelapparaat
Door de interne zeskantschroef los 

te draaien, wordt de spoelinrichting 

losgemaakt van de messing 

kruisverbinding.
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Ceratherm Navigo®
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Geschikt voor elk project 
met Fast-Fix.

Al onze producten zijn ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en hun 

leven gemakkelijker te maken. Daarom hebben we het Fast-Fix montagesysteem ontwikkeld, 

dat geavanceerde functies biedt die ervoor zorgen dat de installatie probleemloos en vooral 

flexibel is.

Of het nu gaat om in-, opbouw- of voor-de-muur installatie, montage op voorzetsystemen 

of op prefab muren, de Easy-Box past zich aan elk project aan.

1. Kies uw type installatie

1.
Installatie in de muur.

4.
Installatie op voorzet- 
systemen.

2.
Installatie aan de muur.

5.
Installatie op prefab muren.

3.
Installatie vóór de muur.

6
montage in wandplaten  
(met beugel apart te 
bestellen).
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Geschikt voor elk project 
met Fast-Fix.

EASY-Box combineert 
een modern design 
met een geavanceerde 
technologie.

2. Installatie

1.
Installatie aan de muur.
Sluit de leidingen aan.

4.
Snij het uitstekende deel van 
de doos af, draai het water 
dicht en demonteer het 
spoelapparaat.

2.
Breng het afdichtingsdoek 
aan op een kant-en-klaar 
bepleisterde en voorbe-
handelde muur.

5.
monteer de functionele-unit 
(thermostaat of ééngreeps-
behuizing) en controleer de 
waterdichtheid.

3.
Spoel de leidingen door 
met het voorgemonteerde 
spoelapparaat.

6.
Schuif de plaathouder 
over het patroon en de 
omstelklep en schroef hem 
in de juiste positie. monteer 
vervolgens de zichtbare 
opbouwonderdelen.
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Ceratherm Navigo®

100% waterbestendig.

Externe waterafdichting

Intelligent productieproces

Het afdichtingsvlies voorkomt dat water, afkomstig uit 

de doucheruimte, in de muur kan dringen.

Het rozet wordt vervaardigd in een 2-componenten 

spuitgietproces. Direct spuitgieten zorgt ervoor dat de 

voegen perfect waterdicht blijven.

Het betrouwbare Dicht-Fix systeem biedt 

een driedubbele bescherming tegen in- en 

uittreden van water in de inbouwunit en 

elimineert daarmee het risico op lekkage 

achter de muur.
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100% waterbestendig.

Externe waterafdichting

Interne waterafdichting

Bescherming constructie

Extra afdichtingen rond de uitstekende buizen 

voorkomen dat er water uit de Easy-Box in de 

muur lekt.

Stevige gipsafscherming die de binnenkant 

beschermt tot de eindmontage.
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Ceratherm Navigo®

De combinatie van onze Ceratherm Navigo® thermostatische 

douchemengkranen en de flexibele ingebouwde Easy-Box-Unit 

biedt een breed scala aan oplossingen waaruit u kunt kiezen. 

Wat uw project- en installatievereisten ook zijn, Easy-Box kan zich 

aanpassen aan uw specifieke behoeften, zodat u een duurzame 

en betrouwbare doucheoplossing kunt creëren. 

Onze Ceratherm Navigo® douchemengkranen zijn beschikbaar 

in vier verschillende afwerkingen en kan worden gecombineerd 

met de bijpassende doucheaccessoires van Ideal Standard.

tot slot bieden we een breed assortiment kranen en mengkranen 

in dezelfde kleuren, vakkundig vervaardigde keramiekcollecties 

en prachtig ontworpen meubels waarmee u uw eigen perfecte 

badkameroplossing kunt creëren.

Onbeperkte 
mogelijkheden, 
één enkele oplossing.



Onbeperkte 
mogelijkheden, 
één enkele oplossing.
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Grotere flexibiliteit.
De universele Easy-Box installatiekit is ook de perfecte keuze voor 
het brede assortiment tweegreeps- en elektronische thermostaten 
van Ideal Standard, evenals eengreepsmengkranen, en biedt meer 
flexibiliteit in het badkamerontwerp.

Ceratherm t100

Code A5813--

Code A5814--

Code A6956--

Code A7522--

Ceratherm C100

Code A6157AA Code A6155AA Code A6868AA Code A6869AA

Ceraplus elektroNisCh Ceraplus

AA XG A5 GN A2

AA XG A5 GN A2

AA XG A5 GN A2

AA XG A5 GN A2

overige iNBouWthermosta at ColleCties
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Ideal Standard Nederland B.V.

Hambakenwetering 3

5231 DD - ‘s-Hertogenbosch

Nederland

www.idealstandard.nl

www.idealstandardnederland.nl

Ideal Standard Produktions-GmbH

Ikaroslaan 18

1930 Zaventem

Belgium

www.idealstandard.be

IDEALStANDARD.COm

BRNL0047-22-08

Ideal Standard voert een beleid van voortdurende 

verbetering in ontwerp en prestaties van onze producten. 

Het recht is daarom voorbehouden om specificaties te 

wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel er 

grote zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van alle prijzen, 

productcodes, beschrijvingen en afmetingen, behoudt  

Ideal Standard zich het recht voor om fouten of drukfouten 

te corrigeren. De kleurweergave is zo nauwkeurig mogelijk 

binnen de beperkingen van het drukproces.


