
CONTOUR 21 SCHOOLS
INTELLIGENTE OPLOSSINGEN 
GAAN WEER NAAR SCHOOL





WE BEKIJKEN 
DE WASRUIMTE 
EN TOILETRUIMTE 
MET KINDEROGEN
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Zichzelf gemakkelijk voelen, dingen 
ontdekken en gesteund worden, is wat 
kinderen willen. Ze kunnen zich positief en 
zelfverzekerd ontwikkelen wanneer de 
randvoorwaarden in het kinderdagverblijf en 
op school kloppen. Daaronder vallen ook 
zeker de wasruimtes en toiletten. Hier maken 
de kinderen hun eerste zelfstandige stapjes op 
het gebied van hygiëne. Elke dag zijn ze hier 
alleen of samen met klasgenootjes aanwezig.  
Een prikkelende omgeving met een inrichting 
die past bij de leeftijd is wat ze nodig hebben.

Ideal Standard bekijkt per levensfase van het 
kind naar de inrichting van de ruimtes 
waarin het kind centraal staat. Dit uiteraard in 
overeenstemming met de wensen en 
eisen van de degenen die hen grootbrengen 
of verzorgen. De productlijn Schools die een 
inviduele inrichting van wasruimtes en 
toiletten in overeenstemming met de 
kindgerichte wensen en eisen kindvriendelijk 
en praktisch maakt. Op hoogwaardige wijze 
geproduceerd, met ergonomie en hygiëne 
van de producten centraal gesteld. 
Tegelijkertijd is duurzaamheid een vast 
kenmerk van Ideal Standard. 

Met deze brochure wilen we 
geïnteresseerden en 
verantwoordelijken impulsen geven 
en oplossingen bieden voor een 
optimale inrichting van wasruimtes 
en toiletten in kinderdagverblijven en 
scholen. 

Ideal Standard staat al meer dan 100 
jaar voor hoge kwaliteit en 
innovatiekracht. De onderneming 
ontwerpt badkamer- en 
inrichtingsconcepten die door hun 
design en functionaliteit opvallen. De 
totaaloplossingen van Ideal Standard 
bewijzen zich dagelijks in de 
badkamer thuis, in scholen, 
ziekenhuizen en hotels, maar ook in 
kantoren en openbare gebouwen.
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KINDERDAGVERBLIJF



IN HET 
KINDERDAGVERBLIJF: 
VEILIGHEID 
DIE JE GOED DOET
Voor de kleinsten is het vaak een grote stap 
om met toenemende zelfstandigheid en met 
een goed gevoel de wasruimte en toiletten te 
gebruiken. Hiervoor is een kindvriendelijk 
ontwerp benodigd dat tezamen met 
doordachte invulling van het sanitair de ideale 
voorwaarden scheppen.

Het Ideal Standard Schools programma is 
ontworpen om te voldoen aan de behoeften 
van de allerkleinsten. Het begint bij de 
toiletten en wastafels met ideale maatvoering 

en hoogte voor de verschillende 
leeftijdsgroepen in het kinderdagverblijf. De 
speciale kranen zorgen voor veiligheid van 
de kleine gebruikers en ook nog eens voor 
waterbesparing op een slimme manier. De 
Ideal Standard producten voldoen altijd aan de 
hoogste kwaliteitsstandaarden zodat de 
producten zich ook bij intensief dagelijks 
gebruik telkens weer bewijzen. Het design 
van de producten is ontworpen, zodat het de 
kinderen raakt.
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KINDERDAGVERBLIJF

KINDGERICHT TOT IN HET DETAIL
De ronde vormen van de nieuwe Contour 21 Schools productlijn, passen niet alleen bij de smaak van de 
kinderen, maar betekenen ook dat er minder gevaar is op verwondingen wanneer de 3 tot 6-jarigen zich 
zelfstandig in de was- en toiletruimte begeven. De naar voren gevormde kraanbank van de wastafels zorgt ervoor 
dat de kinderen makkelijk toegang hebben tot de bedieningshendel. De speciale Cool Body technologie van 
de kranen voorkomt verbranding aan de handjes. Combinatie van de kraan met een minithermostaat voorkomt 
tevens dat er te heet water uit de kraan komt. Met deze en vele andere voordelen komt de Schools productlijn er 
bij de kleinsten groots uit. 



VERSCHILLENDE GROOTTE VOOR DE KLEINTJES

De wc’s in de Contour 21 Schools serie zijn in 
verschillende hoogtes ontworpen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. Voor de leeftijsgroep tot 6 jaar is er 
een staand closet beschikbaar. Voor de leeftijdsgroep 
van 7 tot en met 11 jaar is er naast een staand closet 
ook een wandcloset beschikbaar.De ergonomische 
vormgeving maakt het gebruik ervan eenvoudig voor 
de kinderen.
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KLEURRIJK EN PRAKTISCH

De eigentijdse closetzittingen zijn ergonomisch 
gevormd en beschikken over handige 
zij-grepen, waar de kinderen zich aan vast 
kunnen houden. De zittingen zijn vanwege het 
vlakke design eenvoudig te reinigen zowel aan 
de bovenzijde als aan de onderzijde van de 
zitting. Om de toiletruimte nog kindvriendelijker 
te maken zijn de zittingen verkrijgbaar in de 
kleuren wit, blauw, geel en rood.

EEN SCHONE ZAAK

De wastafels in de Schools productlijn zijn beschikbaar in afmetingen 
van 40 en 60 centimeter. De wastafels hebben vanwege de hygiëne 
geen zichtbaar overloopgat. In de praktijk betekent dit tevens dat er niet 
per ongeluk of voor de lol iets in het overloopgat gestopt kan worden.

355 mm305 mm

RANDLOZE SPOELTECHNIEK: 
DE PLUS IN HYGIËNE

Juist in een omgeving waar kinderen zich 
begeven is de randloze spoeltechniek een 
zeer groot voordeel. Er is immers geen 
verdekte spoelrand aanwezig waar vuil 
en bacteriën zich kunnen ophopen. Ook 
de reiniging van de randloze wc’s is haast 
kinderlijk eenvoudig.
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SCHOLEN



OP SCHOOL:
IDEAAL VOOR 
GROEIENDE 
WENSEN
Ook kinderen in de basisschoolleeftijd en 
tieners hebben behoefte aan een wasruimte 
en toiletruimte waar ze zich op hun gemak 
voelen. De Ideal Standard productlijn Schools, 
maakt het met kindgerichte ergonomie 
mogelijk om een kindvriendelijke ruimte in te 
richten.

Juist bij kinderen is hygiëne van het grootste 
belang. Dit vanwege de gezondheid van de 
kinderen en een goed gevoel wanneer ze 
schone sanitaire ruimtes kunnen gebruiken. 

De Schools-serie bevat veel functies die de 
hygiëne in de was- en toiletruimte vergroten. 
Van randloze spoeltechniek in de toiletten tot 
automatische thermische desinfectie 
mogelijkheden in de kranen.
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SCHOLEN

GOEDE RAPPORTCIJFERS VOOR 
DUURZAAMHEID EN HYGIËNE
De ervaring leert dat wasruimtes en toiletruimtes in kindvriendelijk en robuust design zorgvuldiger 
door de gebruikers worden behandeld. Dit punt krijgt een groter belang naarmate de kinderen 
ouder worden omdat het er op de basisschool vaak wilder aan toe gaat dan op het 
kinderdagverblijf. Bovendien is er minder toezicht naarmate de kinderen ouder worden. Ook dat 
spreekt voor de Ideal Standard Schools serie: Hier zijn sterke en hoogwaardige materialen, zoals 
bijvoorbeeld kristalporselein, gebruikt. Met Ideal Standard ontstaan wasruimtes en toiletruimtes 
die goed en graag gebruikt worden, die het juiste gebruik stimuleren en die “tegen een stootje” 
kunnen.



CERAPLUS ZELFSLUITENDE KRANEN: 
WATERBESPAREND, HYGIËNISCH EN 
VEILIG

De robuuste CeraPlus zelfsluitende 
kranen passen als gegoten in een 
schoolomgeving. Het water stroomt na 
een eenvoudige druk op de knop en stopt 
automatisch na een vooraf ingesteld aantal 
seconden. Op deze manier wordt het 
waterverbruik, of liever waterverspilling, 
drastisch verminderd. De ronde vormen 
zijn eenvoudig te reinigen en verminderen 
ophoping van ziekteverwekkers. 
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PERFECTE ZIT

Het Contour 21 Schools wancloset schept alle voorwaarden voor 
een hygiënische en schone sanitairoplossing. Onzichtbare, verdekte 
wandbevestiging, ergonomische gevormde zitting en een randloze 
spoeltechniek met zichtbare hygiëne-voordelen.

BEDIENEN ZONDER AANRAKEN: 
CERAPLUS SENSORKRANEN

De electronische sensorkranen uit de series Ceraplus 
met IdealBlue technologie, reageren zonder 
aanraking op de kinderhanden. Dat is zeer hygiënisch 
en bespaart op het waterverbruik. Wanneer de 
handen een seconde buiten het bereik van de sensor 
zijn, sluit de sensorkraan zich automatisch af. 
Daarnaast zorgt de vandalismebestendige 
straalregelaar voor een doorstroom beperking tot 
5 liter per minuut, waarmee ook tijdens het gebruik 
waterbesparing wordt gerealiseerd. Functies, zoals 
een reinigingsmodus zorgen voor hygiënisch gebruik 
en de Cool Body technologie voorkomt verbranding.

WATER VEILIG GEBRUIKEN

De CeraPlus minithermostaat van Ideal Standard biedt een 
tweeledige zekerheid. Ten eerste zorgt de zeer eenvoudig te 
bedienen thermische desinfectie functie voor hygiëne. Ten 
tweede vermindert de toepassing van de minithermostaat 
het verbrandinsgevaar voor de gebruiker. De kraan en het 
mengwater worden niet warmer dan de vooraf ingestelde 
temperatuur. Deze temperatuur is niet door de gebruiker 
te wijzigen. Deze taak is voorbehouden aan de bevoegde 
personen van dienst met behulp van speciaal gereedschap.
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IDEALBLUE

IDEALBLUE: 100% SCHOON, 50% 
WATER BESPAREN
Op scholen en kinderdagverblijven wordt veel water gebruikt en dat biedt veel 
waterbesparingsmogelijkheden. Tegelijkertijd worden er strenge eisen gesteld aan de 
waterkwaliteit. Ideal Standard kranen met IdealBlue technologie combineren water- en 
energiebesparing. Een unieke innovatie zorgt voor 100% lood- en nikkelvrije waterwegen. Het 
resultaat is milieuvriendelijke hoge waterkwaliteit.



IdealBlueWater- 
besparend

Energie- 
besparend

TOT 10 KEER SNELLER OP TEMPERATUUR

De IdealBlue-technologie zorgt ervoor dat er 
minder stilstaand water in het kraanhuis blijft staan. 
Zo wordt de gewenste watertemperatuur tot 10 
keer sneller bereikt dan met gewone kranen. Naast 
energiekosten verlaagt dit ook het waterverbruik. 
Tevens minimaliseert dit het risico op legionella. De 
wastafelmodellen zijn ook uitgerust met een extra 
temperatuurbegrenzing. Dit vermindert het risico 
op brandwonden. Comfort met spaareffect: zelfs 
bij een gemiddeld huishouden lopen besparingen 
door IdealBlue op tot meer dan 200€ per jaar.* 

* Basis voor berekening: verminderde 
doorstroomcapaciteit 5 l/min, in plaats van 13,5 l/min,  
7 gebruikssituaties per dag: 2x koud, 5x warm, over een 
periode van 365 dagen. 
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100%

50%

0%

NIKKEL- EN LOODVRIJ 
DRINKPLEZIER! 

Dankzij innovatief watermanagement 
komt bij IdealBlue-technologie het 
water in de kraan nooit in contact met 
het metalen kraanhuis, zodat er geen 
lood en nikkel in het drinkwater komt. 
Zo zorgen kranen met 
IdealBlue-technologie voor een 
beslissende bijdrage aan het genot van 
schoon drinkwater!

BESPARINGSEFFECT PER CLICK

De speciale Ø40mm CLICK-cartouche 
vermindert intuïtief het waterverbruik 
en verzorgt met de eenvoudige 
bediening speels een bewuste omgang 
met waardevol drinkwater.

Zonder Click-
technologie

Met Click-
technologie
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INCLUSIVITEIT

DEZELFDE INCLUSIVITEIT VOOR MINDER VALIDEN
Ideal Standard biedt de perfecte toiletruimte inrichting voor kinderen met beperkte 
lichaamsfuncties. Het geeft hen een goed gevoel wanneer zij zelfstandig van de toiletruimte 
gebruik kunnen maken. Er zijn oplossingen voor de eisen van de gebruiker, zoals onderrijdbare 
wastafels voor kinderen in een rolstoel, verlengde wandclosets, bijpassende rugkussens en 
opklapbare beugels voor extra steun. Ideal Standard staat u met raad en daad bij wanneer het 
gaat over de inrichting van de toiletruimte voor gebruikers met een beperking.



Model  Artikelnr.

Contour 21    S2664xx

•	Wastafel 600 mm van keramiek
•	Met vooruitgestoken kraanbank 
•	 1 kraangat midden doorgestoken 
•	Zonder overloop 
•	Bevestiging met 2 schroeven  

M10 x 140 mm (K710767)
•	Buitenmaten (BxDxH): 600 x 415 x 155 mm
•	Binnenmaten (BxDxH): 500 x 260 x 130 mm
•	Breedte rugwand: 510 mm
•	Afstand midden kraangat / rugwand: 65 mm
•	Gewicht: 12,5 kg
•	Optioneel toebehoren: Niet afsluitbare waste 

(J3291AA)
•	DIN EN 14688 CL00, DIN EN 31

Wastafel  
600 mm Schools
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WASTAFELS STAANDE CLOSETS

Wastafel 
400 mm Schools

Model  Artikelnr.

Contour 21   S2639xx

•	Wastafel 400 mm van keramiek 
•	Met vooruitgestoken kraanbank 
•	 1 kraangat midden doorgestoken 
•	Zonder overloop
•	Bevestiging met 2 schroeven  

M10 x 140 mm (K710767) 
•	Buitenmaten (BxDxH): 400 x 330 x 135 mm
•	Binnenmaten (BxDxH): 315 x 180 x 110 mm
•	Breedte rugwand: 385 mm
•	Afstand midden kraangat / rugwand: 60 mm
•	Gewicht: 7,0 kg
•	Optioneel toebehoren: Niet afsluitbare waste 

(J3291AA)
•	DIN EN 14688 CL00, DIN EN 31

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bij bestellingen i.p.v. “xx” de kleurcode aangeven. Verkrijgbaar in de kleuren wit 01 en wit met oppervlaktebehandeling Ideal Plus MA.

Staand closet Schools 
kinderen tot 6 jaar 
randloos

Model Artikelnr.

Staand closet CONTOUR 21   S3123xx

•	Staand closet randloos van keramiek. 
Diepspoel. Inclusief bevestigingsset 
(TT0257919)

•	Voor combinatie met spoelreservoir 6 liter
•	Horizontale afvoer H/PK
•	Bevestiging met 2 schroeven 

M6 x 70 mm (K711067)
•	Kleur: wit
•	Buitenmaten (BxDxH): 315 x 490 x 360 mm
•	Afstand voor/midden bevestiging zitting: 385 

mm
•	Afstand bevestiging zitting: 155 mm
•	Staand vlak (BxD): 210 x 375 mm
•	Gewicht: 16,9 kg
•	Benodigd toebehoren: Zitting en deksel van 

thermoplast; Zitting van thermoplast; RVS 
scharnieren

•	DIN EN 997
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Staand closet Schools 
kinderen 7–11 jaar 
randloos

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model Artikelnr.

Staand closet CONTOUR 21  S3126xx

•	Staand closet randloos van keramiek. 
Diepspoel. Inclusief bevestigingsset 
(TT0257919)

•	Voor combinatie met spoelreservoir 6 liter
•	Horizontale afvoer H/PK
•	Bevestiging met 2 schroeven 

M6 x 70 mm (K711067)
•	Kleur: wit
•	Buitenmaten (BxDxH): 360 x 520 x 360 mm
•	Afstand voor/midden bevestiging zitting: 425 

mm
•	Afstand bevestiging zitting: 155 mm
•	Staand vlak (BxD): 210 x 380 mm
•	Gewicht: 19,6 kg
•	Benodigd toebehoren: Zitting en deksel van 

thermoplast; Zitting van thermoplast; RVS 
scharnieren

•	DIN EN 997

STAANDE CLOSETS EN WANDCLOSETS
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Bij bestellingen i.p.v. “xx” de kleurcode aangeven. Verkrijgbaar in de kleuren wit 01 en wit met oppervlaktebehandeling Ideal Plus MA.

Wandcloset randloos voor 
mindervaliden 700 mm

Model Artikelnr.

Wandcloset CONNECT FREEDOM  E8194xx

•	Wandcloset voor mindervaliden. Randloos. 
Diepspoel. 

•	Bevestiging met 2 schroeven    
M12 x 150 mm (K710867)

•	Montage alleen in combinatie met 
toevoerverlenging

•	Kleur: wit
•	Buitenmaten (BxDxH): 360 x 700 x 385 mm 
•	Breedte rugwand: 300 mm
•	Afstand voor/midden bevestiging zitting: 430 

mm
•	Afstand bevestiging zitting: 155 mm
•	Gewicht: 31,75 kg
•	Benodigd toebehoren: Zitting en deksel van 

duroplast (E822501); Zitting en deksel van 
duroplast met doorlopende scharnierpen 
(E824401); Zitting van duroplast (E822601); 
Zitting van duroplast met doorlopende 
scharnierpen (E821801); RVS scharnieren; 
toevoerverlenging 400 x 45 mm zonder 
koppelstuk (K836167)

•	DIN EN 997
•	DIN EN 18040

Wandcloset Schools 
kinderen 7–11 jaar 
randloos

Model Artikelnr.

Wandcloset CONTOUR 21  S3128xx 

•	Wandcloset randloos van keramiek. Diepspoel. 
Inclusief bevestigingsset (TT0299327)

•	Voor blinde bevestiging 
•	Keramiek hoogte: 355 mm voor kinderen van 

ongeveer 7 tot 11 jaar
•	Voor combinatie met spoelreservoir 6 liter
•	Horizontale afvoer H/PK
•	Bevestiging met 2 schroeven 

M6 x 70 mm (K711067) 
•	Kleur: wit
•	Buitenmaten (BxDxH): 360 x 535 x 350 mm
•	Afstand voor/midden bevestiging zitting: 425 

mm
•	Afstand bevestiging zitting: 155 mm
•	Gewicht: 19,0 kg
•	Benodigd toebehoren: Zitting en deksel van 

thermoplast; Zitting van thermoplast; RVS 
scharnieren

•	DIN EN 997
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Model Artikelnr.

Zitting en deksel Contour 21   S4536xx

Zitting Contour 21   S4545xx

•	Deksel van thermoplast 
•	Zitting van thermoplast
•	RVS scharnieren
•	Greep voor makkelijk en hygiënisch openen
•	 In de kleuren wit, blauw, geel en rood

Closetzittingen Schools 
kinderen van 7–11 jaar

Model Artikelnr.

Zitting en deksel Contour 21   S4533xx

Zitting Contour 21   S4542xx

•	Deksel van thermoplast
•	Zitting van thermoplast
•	RVS scharnieren
•	Zij-grepen waar kinderen zich aan kunnen 

vasthouden
•	Greep voor makkelijk en hygiënisch openen
•	 In de kleuren wit, blauw, geel en rood

Model Artikelnr.

CeraPlus chroom  A6146AA

Model Artikelnr.

CeraPlus chroom   A5776AA

Closetzittingen Schools 
kinderen tot 6 jaar

Electronische 
wastafelmengkraan 

Voormengthermostaat

TOEBEHOREN

•	Voormengthermostaat te bevestigen op 
hoekstopkraan 

•	Geschikt voor thermische desinfectie. 
Temperatuurinstelling met extra 
temperatuurbegrenzing. Inclusief speciaal 
hulpstuk voor thermische desinfectie. 

•	Montage alleen in combinatie met 
verbindingsstuk (A5777AA)

•	Totale breedte: 103 mm
•	Totale hoogte: 85 mm
•	Aansluiting: G3/8”
•	Benodigd toebehoren: Verbindingsstuk voor 

voormengthermostaat (A5777AA) 

•	Electronische wastafelmengkraan DN 15
•	Met menging. Vaste uitloop met anti-diefstal 

laminaire straalregelaar
•	Geïntegreerde electronica. Netaansluiting  

(230 V). Veiligheidsstop na 55 seconden. 
Thermische desinfectie mogelijk.

•	Zonder waste
•	Sprong: 116 mm
•	Hoogte uitloop: 113 mm
•	Flexibele aansluitslangen G3/8”
•	Bevestiging van onderen (met aansluiting 

G1/2”)
•	Geluidsniveau volgens DIN 4109, Groep 1 
•	Totale breedte: 71,5 mm
•	Totale diepte: 161 mm
•	Totale hoogte: 138 mm
•	Optioneel toebehoren: Afstandsbediening 

(A961765NU); Voormengthermostaat 
(A5776AA); Verbindingsstuk voor 
voormengthermostaat (A5777AA)
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Bij bestellingen i.p.v. “xx” de kleurcode aangeven. Verkrijgbaar in de kleuren wit 01, blauw 36, geel 79 en rood GQ.

KRANEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Model Artikelnr.

CeraPlus chroom   B8301AA

•	Zelfsluitende toiletkraan DN 15
•	Vaste uitloop met anti-diefstal laminaire 

straalregelaar 
•	Zonder waste
•	Sprong: 81 mm
•	Hoogte uitloop: 34 mm
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering 
•	Onderbevestiging (met aansluiting G 1/2”)
•	Looptijdinstelling 5 – 20 (+/- 3) seconden
•	Geluidsniveau volgens DIN 4109, Groep 1 

Model Artikelnr.

Connect Blue chroom  B9914AA

Model Artikelnr.

Connect Blue PICCOLO chroom   B0669AA

Zelfsluitende toiletkraan 
zonder menging

WastafelmengkraanWastafelmengkraan
PICCOLO

KRANEN

G 1/2
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SW24

max. 30
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81

53
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Ø15

•	Wastafelmengkraan DN 15 
•	 IdealPure® 100% nikkel- en loodvrije 

waterwegen
•	Cool Body, gereduceerd water- en 

energieverbruik door geïsoleerde 
waterdoorvoer 

•	Vaste uitloop met straalregelaar
•	Trekknop en waste G1 1/4”
•	Sprong: 96 mm 
•	Hoogte uitloop: 56 mm 
•	 100% nikkel- en loodvrije flexibele slangen 
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering
•	Totale diepte: 160 mm
•	Totale hoogte: 131 mm

•	Wastafelmengkraan DN 15
•	 IdealPure® 100% nikkel- en loodvrije 

waterwegen
•	Cool Body, gereduceerd water- en 

energieverbruik door geïsoleerde 
waterdoorvoer

•	Vaste uitloop met straalregelaar
•	Trekknop en waste G1 1/4” 
•	Sprong: 112 mm 
•	Hoogte uitloop: 69 mm 
•	 100% nikkel- en loodvrije flexibele slangen 
•	Metalen greep met permanente rood/blauw 

markering
•	Totale diepte: 184 mm
•	Totale hoogte: 151 mm



VOOR EEN VOLLEDIG ONTWERP: 
IDEAL STANDARD VOOR 
KINDERDAGVERBLIJVEN EN SCHOLEN

•	 Design dat kinderen goed bevalt en veiligheid biedt
•	 Hoogwaardige, duurzame productkwaliteit
•	 Praktische hygiënisch en ergonomisch gevormde randloze kindertoiletten
•	 Bediening is kinderspel bij de Cool Body kranen die tot 50% waterbesparing bevorderen
•	 Leeftijdsgerichte wastafels geproduceerd uit hoogwaardig kristalporselein met duurzame 

krasvaste glazuurlaag; lange levensduur, eenvoudig te reinigen en met hoge chemische  
bestendigheid

•	 Optioneel verkrijgbaar met Ideal Plus afwerking, waarmee water en vuil zeer eenvoudig van 
het oppervlakte wegstromen

•	 Toiletzittingen in vele kleuren, die praktisch zijn in gebruik en de kinderen opvrolijken
•	 Veelvuldige hygiënedetails, zoals randloze spoeltechniek en thermische desinfectie.
•	 Veelomvattende duurzaamheidsvoordelen van prijs-kwaliteitsverhouding tot  

besparingsmogelijkheden vanwege zeer eenvoudge reiniging en onderhoud.
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DE VOORDELEN SAMENGEVAT

 Wastafelhoogte Toilethoogte 

Standaard 850 mm 420 mm* 

12-15 jaar  750 mm 420 mm*

7-11 jaar 650 mm 355 mm*/355 mm**

Tot 6 jaar 550 mm 305 mm**

Afmetingen

* Wandcloset  ** Staand closet
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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.

AquaBlade®

Het beste dat een toilet kan worden


