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HET CONNECT RANDLOZE TOILET
HYGIËNISCH, SCHOON EN MOOI
Hygiëne en reinheid spelen een beslissende rol als het om onze gezondheid gaat. Dit geldt 
voor alle sanitaire toepassingen, in de particuliere maar vooral ook in de publieke sector.

Ideal Standard biedt speciale producten die het leven gemakkelijker maken doordat ze aan alle 
hygiënische en functionele voorwaarden voldoen. Een bijzondere innovatie op dit gebied is 
het randloze toilet uit de badkamerserie Connect. Overal waar een hoge mate van hygiëne en 
schoonmaakgemak op sanitair gebied wenselijk is, is het gebruik van het randloze toilet 
Connect een must.

De spoeltechniek (PATENT PENDING)

Ideal Standard heeft het gedrag van 
waterstromen geanalyseerd en van daaruit 
een speciale spoeltechniek ontwikkeld die 
een perfecte reiniging van de binnenzijde 
van het toilet garandeert, zonder gebruik te 
maken van een conventionele verborgen 
spoelrand.

Het water wordt gelijkmatig aan de 
binnenzijde van het toilet verdeeld en zorgt 
voor een optimale doorspoeling. 

Hygiëne & reinheid

Een belangrijk voordeel van de randloze 
spoeltechnologie is het bijzondere 
schoonmaakgemak waarmee aantoonbaar 
veel tijd en kosten worden bespaard. Het 
randloze toilet Connect kan met weinig 
schoonmaakmiddelen en een minimale 
inspanning heel eenvoudig stralend schoon 
worden gehouden.

Geoptimaliseerde spoeltechnologie

Het toilet heeft aan de achterkant van de binnenzijde drie 
spoelopeningen. Het water stroomt uit de beide grote 
spoelopeningen zijdelings naar de voorzijde van het toilet. Het 
water wordt gelijkmatig aan de binnenkant van het toilet verdeeld 
en hierdoor is een optimale spoeling gegarandeerd. De middelste 
kleine opening zorgt voor het spoelen van het gebied boven de 
sifon.



100% ZONDER SPOELRAND

Connect randloos 
wandcloset diepspoel

Wit: E 8174 01 
Ideal Plus: E 8174 MA

Benodigde accessoires:
Toiletzitting softclosing: E 7127 01
Toiletzitting: E 7128 01

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe spoeltechniek 
heeft de efficiënte berekening van waterstromen bij een 
gelijkblijvende hoeveelheid water een doorslaggevende 
rol gespeeld. Het resultaat: de 100% randloze Connect 
spoeltechniek maakt een effectieve en krachtige 
doorspoeling van het toilet mogelijk en bereikt 
daarmee een onovertroffen hygiëne op WC-gebied.

Het toilet Connect is naar wens met de extra 
vuilwerende oppervlaktelaag, Ideal Clean, verkrijgbaar 
alsmede met een bijzonder comfortabele softclosing 
toiletzitting.

CONNECT RANDLOOS

DE ONDERSCHEIDENDE PLUSPUNTEN
Perfecte hygiëne

•	 Geen	holle	ruimtes	die	afzettingen	en	verontreinigingen	veroorzaken
•	 Vermindert	de	verspreiding	van	ziekteverwekkers	en	bacteriën		
•	 Optimale	spoelwaterverspreiding	in	het	toilet	

Optimale reinheid

•	 Innovatieve	spoeltechnologie	voor	stralende	reinheid		
•	 Gemakkelijk	in	onderhoud	en	zuinig	in	gebruik
•	 Milieuvriendelijk	door	gereduceerd	gebruik	van	toiletreinigers

Fraai design

•	 Modern	design	van	de	succesvolle	serie	Connect
•	 Perfecte	randloze	vormgeving
•	 Ideale	aanvulling	op	de	overige	Connect	collectie

Kosten-baten-berekening 

(voorbeeld schoonmaakkosten)

Aantal toiletten  80

Schoonmaakkosten/uur € 30

Schoonmaakbeurt/dag  3 keer

Tijdsbesparing/dag  120 minuten

Kostenbesparing/dag  € 60

Kostenbesparing per jaar

(365 dagen) € 21.900,-
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Om druktechnische redenen kunnen bij de 

afzonderlijke foto‘s kleurafwijkingen ontstaan. 

Constructie-, maat- en designwijzigingen 

zijn voorbehouden. Voor drukfouten geen 

aansprakelijkheid.


