Intellimix®
Hygiëne. Opnieuw
gedefinieerd.

TOGETHER FOR BETTER

Meer dan 100 jaar kennis en ervaring in
hygiëne.
En we tellen door.

De dagelijkse praktijk van hygiëne is precies dat, wat elke dag iets zou moeten
verbeteren. Bij Ideal Standard zijn we zeer trots dat we al meer dan een eeuw
een toonaangevende rol hebben gespeeld in die dagelijkse verbetering.
Tegenwoordig zijn we ons meer dan ooit bewust van de noodzaak om de
normen te blijven verhogen en nieuwe oplossingen te creëren die superieure
hygiëne bieden..
Door onderzoek en toonaangevende producten maken we het mogelijk om
veiligere, betere sanitaire ervaringen te bieden.
Samen de toekomst van het moderne leven vormgeven.
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MAAK KENNIS MET INTELLIMIX®

Hygiëne. Opnieuw gedefinieerd.

Om de uitdagingen van onze moderne wereld aan
te gaan, is een nieuwe definitie van hygiëne vereist.
Daarom hebben we Intellimix® ontwikkeld een slimme, contactloze kraan die zowel water als
zeep afgeeft. Het stimuleert gebruikers om heel
intuïtief de handen altijd met zeep te wassen, wat de
World Health Organisation aanbeveelt als één van
de belangrijkste maatregelen die we kunnen nemen
om te voorkomen dat we ziek worden en infecties
verspreiden.
Intellimix® levert niet alleen superieure hygiëne het verlaagt ook de bedrijfskosten, verbetert de
duurzaamheid en maakt zelfs onderhoud eenvoudig
dankzij de Intellimix® app.

Intellimix® — Opbouw wastafelkraan, chroom / Conca — wastafel 100cm / Conca — Spiegel rond 80cm

VERBETERDE
HYGIËNE

BLIJVENDE
BESPARINGEN

NIEUWE GENERATIE IN
DUURZAAMHEID

ONTWORPEN VOOR
BETER GEBRUIK

Minder kans op verspreiding
van schadelijke bacteriën met
aanraakvrij handen wassen,
waarbij het gebruik van zeep
intuïtief en iedere keer opnieuw
wordt gestimuleerd.

Verlaag uw bedrijfskosten met
minder onderhoud en door te
besparen op water en zeep bij
elk gebruik.

Minder water- en zeepverbruik
gedurende de levensduur van
het product.

Geavanceerd ontwerp, in
diverse afwerkingsopties en
aanpasbaar digitaal display.
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P. 1 4
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P. 2 0
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Intellimix® — Opbouw wastafelkraan, chroom / Extra — Dubbele wastafel 120cm /
Conca — Spiegel rond 120cm
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VERBETERDE HYGIËNE

Water & Zeep
We weten allemaal dat een goede
handwasmethode op de werkplek mensen
beschermt tegen infecties en ziektes waardoor
verzuim vermindert. Het wordt niet voor niets
aanbevolen door de World Health Organization.
De World Health Organization raadt aan om
minimaal 20 seconden de handen met zeep te
wassen om onze gezondheid te beschermen.
Intellimix® maakt correct handen wassen een
zekerheid door een programmeerbare tijdsduur
en hoeveelheid zeep en water af te geven voor
een complete wascyclus.

DIGITALE HANDWASCYCLUS

100%
met zeep wassen

30%
van de Europeanen
gebruikt geen zeep
als ze hun handen
wassen, na een
bezoek aan het
toilet.

80%

95%

van de meest
voorkomende
ziektes worden
overgedragen door
aanrakingen.

van de mensen
gebruiken geen
zeep of voldoende
water, waardoor
ziektekiemen zich
gemakkelijker
kunnen verspreiden.

WATER
Het water gaat stromen
zodra de sensor een
beweging detecteert

SPOELEN

ZEEP

Het water gaat een
aantal seconden weer
automatisch stromen om
de handen af te spoelen.

Daarna volgt een automatische
zeepafgifte, genoeg
om de handen grondig
te reinigen

INZEPEN EN
SCHROBBEN
Een programmeerbare pauze
geeft je de tijd om de handen te
wassen
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VERBETERDE HYGIËNE

Innovatie ontmoet
intuïtie

Onze technologen werken
onvermoeibaar door om de grenzen
te verleggen van wat mogelijk is als
het gaat om ontwerp, engineering en
innovatie.
Voeg hier onze grondige kennis van
de behoeften en het gedrag van
gebruikers aan toe en u heeft een
oplossing die niet alleen werkt, maar
ook voor iedereen werkt.

De volledig
aanraakvrije ervaring
voorkomt de
verspreiding van
virussen en bacteriën

VOLLEDIG
AANRAAKVRIJ

100% MET
ZEEP WASSEN

Intellimix® geeft automatisch
water en zeep af wanneer een
gebruiker zijn handen onder de
kraan houdt. Op het scherm
wordt vervolgens uitgelegd
wat er gebeurt en hoe u het
wasprogramma moet volgen.

Intellimix® milde antibacteriële
schuimzeep wordt automatisch
afgegeven als onderdeel van
de wascyclus. Dit zorgt voor
een betere handhygiëne bij elke
wasbeurt.

BESCHERMING
TEGEN
STAGNATIES
Op basis van een ingestelde
tijd wordt automatisch
een periodieke spoeling
geactiveerd, waarbij de
leidingen worden gespoeld
om de groei van bacteriën
en waterverontreiniging te
voorkomen.

IDEALBLUE®

Het water stroomt door een aparte
kunststof buis die ervoor zorgt dat
het nooit in aanraking komt met de
zeep of de messing kraanbehuizing.
Hierdoor blijft het water nikkel- en
loodvrij en voldoet het aan de
drinkwatervoorschriften. En omdat
we de diameter van de plastic buis
klein hebben gehouden, stroomt
het water sneller, waardoor de
vorming van bacteriën wordt
voorkomen.

UItloop
verstelbaar
(+/- 10°) om
een perfecte
aansluiting op
de wastafel te
garanderen

Waterdoorstroomregelaar
van 2 l/min zorgt voor
waterbesparing

Intuïtief en
gebruiksvriendelijk
display

Ingebouwde
zeepdispenser
zorgt voor
een optimale
handhygiëne
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VERBETERDE HYGIËNE

Een zeep met
bijzondere
eigenschappen

EEN UNIEKE
FORMULE

GETEST &
GEPROBEERD

Intellimix® milde antibacteriële
schuimzeep is een eigen
formulatie die is ontwikkeld
om een perfecte hygiëne te
garanderen en tegelijkertijd
zacht te zijn voor zelfs de
meest gevoelige huid.
Niet-irriterend en met een rijke,
volle en luchtige textuur, biedt
het elke keer een luxueuze
handwaservaring.

GOED VOOR JE HUID,
GOED VOOR DE PLANEET

Intellimix® milde antibacteriële
schuimzeep wordt geleverd in
een recyclebare fles van 1250
ml die gemakkelijk te vervangen
is zonder het gebruik van
gereedschap.
Vegan-proof; geen dierproeven en
zonder dierlijke grondstoffen.
Geen kleurstoffen, geurloos,
EO / PEG, sulfaten of microplastics.
100% natuurlijke oppervlakteactieve
stoffen voor een zachte handwas.

De speciale Intellimix zeep is
eenvoudig te bestellen via onze
webshop:
shop.idealstandard.com
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BLIJVENDE BESPARINGEN

Kostenbeheersing
zonder enige moeite.

BESPAAR
TOT 80%
OP ZEEP
Intellimix® mengt zeep met
lucht om een zacht schuim te
creëren dat een aangename
ervaring oplevert die ook nog
eens zuinig is. Het zeepvolume
kan via de app worden
aangepast van 0,3 tot 5 ml
per gebruik om de eigenaar
totale controle te geven en
zo kan bijhouden hoeveel er
wordt gebruikt. De zeep wordt
geleverd door een kwalitatief
hoogwaardige pomp die een
geteste levensduur heeft van
meer dan 500.000 cycli.

Een goede handhygiëne is van
onschatbare waarde voor particulieren
en bedrijven.
Met Intellimix® profiteert u van alle
persoonlijke voordelen en bespaart u
ook op uw lopende kosten.

BESPAAR
TOT 85%
OP WATER
Intellimix gebruikt 85% minder
water in vergelijking met
standaard eenhendelkranen,
wanneer de wascyclus wordt
gevolgd die wordt aanbevolen
door de World Health
Organization.
De waterstroombegrenzer van
2 l/min en de programmeerbare
waterstroomcyclus zorgen voor
aanzienlijke kostenbesparingen,
zoals blijkt uit onderstaande
tabel.

Intellimix® vergeleken met standaard kranen met 5.8l/min debiet
Gebaseerd op de handenwascyclus van de World Health Organization

Product

Debiet

Handen wassen
5 seconden

Inzepen en wrijven Afspoelen
20 seconden
10 seconden

Waterverbruik
Sec/l

Besparing

Normale
wastafelkraan

5.8 l/min

5 sec

20 sec

10 sec

35 sec
3.38 l

0%

Infarood

5.8 l/min

5 sec

0 sec

10 sec

15 sec
1.45 l

57%

Intellimix®

2 l/min

5 sec

0 sec

10 sec

15 sec
0.5 l

85%
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BESPAAR
OP FYSIEK
ONDERHOUD
Intellimix® bespaart uren werk,
vooral in grotere gebouwen met
meerdere wasruimtes. EasyFix™
maakt een zeer eenvoudige
installatie mogelijk, waardoor tijd
en geld wordt bespaard bij de
montage. Bovendien betekent
het gebruik van Intellimix®
dat u seperate druppelende
zeepdispensers vermijdt, wat
bespaart op schoonmaaktijd
en -kosten.

KOSTENBEHEERSING
ZONDER ENIGE
MOEITE
Intellimix® maakt het beheren
van instellingen bijzonder
eenvoudig met de op
maat gemaakte Bluetoothapp voor Android en iOS.
U kunt parameters zoals
zeepinstellingen en het
handwasprogramma aanpassen
aan veranderende behoeften,
en de frequentie van de
automatische hygiënespoeling
regelen.
U kunt ook de prestaties volgen
en waarschuwingen ontvangen
wanneer de zeepvoorraad
bijna op is - dit alles helpt om
aanzienlijk te besparen op water
en zeep.

Intellimix® — Opbouw wastafelkraan, Black Onyx / Connect — Onderbouwwastafel 50cm
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NIEUWE GENERATIE IN DUURZAAMHEID

Hogere
normen
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Duurzaamheid is meer dan een vakje dat moet worden aangevinkt.
Het is een belofte om aan te houden. Intellimix® helpt u die belofte
na te komen door prioriteit te geven aan duurzaam beheer
van hulpbronnen.
Door slimmer zeepgebruik komen er minder chemicaliën in de
watertoevoer en worden de kosten en impact van het schoonmaken
verminderd. Aanzienlijke waterbesparingen, samen met de
mogelijkheid om over te schakelen op handenwassen met koud
water, betekenen dat duurzaamheid niet alleen een modewoord is.
Het is een realiteit.

BREEAM-prestatieniveaus voor
waterverbruik van collectieve gebouwen

BREEAM
BREEAM is ‘s werelds meest toonaangevende
methode om duurzaamheid te
beoordelen voor masterplanningprojecten,
infrastructuur en gebouwen. Het erkent en
weerspiegelt de waarde van beter presterende
activa gedurende de hele levenscyclus van
de gebouwde omgeving, van nieuwbouw tot
ingebruikname en renovatie.

Als u Intellimix®
installeert,
krijgt u 5 credits
toegewezen.

Basisniveau

Waterverbruik l/min

Basisniveau

12 liter/min

1 Credit

9 liter/min

2 Credits

7.5 liter/min

3 Credits

4.5 liter/min

4 Credits

3.75 liter/min

5 Credits

<3 liter/min

Intellimix® — Opbouw wastafelkraan, chroom / Contour 21 — Wastafel 120cm / Conca — Spiegel rond 120cm
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ONTWIKKELD VOOR BETER GEBRUIK

Schone handen,
strak design
Elk product dat we maken, is
ontworpen met de gebruiker
in gedachten. Intellimix® is
een moderne, elegante en
kant en klare oplossing die
de omgeving naar een hoger
niveau tilt en resulteert in
een betere ervaring van de
wasruimte dan ooit.
Intellimix® heeft diverse
onderscheidingen gewonnen
als erkenning voor het
ontwerp en geavanceerde
technologie.

DIGITAAL
DISPL AY

Intellimix® gebruikt het display
om duidelijke instructies te laten
zien, zodat gebruikers begrijpen
hoe ze de kraan moeten
gebruiken en de beste
handenwaservaring krijgen.
Het kan ook worden
geprogrammeerd om
een logo te tonen.

Intellimix® — Opbouw wastafelkraan, chroom / Conca — Wastafel, 100cm
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ONTWIKKELD VOOR BETER GEBRUIK

Introductie
Intellimix®
Black Onyx
Intellimix® transformeert niet alleen uw
wasruimte door middel van innovatie.
In een gestroomlijnde kleur van Black
Onyx creëert het ook een gewaagde,
impactvolle uitstraling, zodat u zowel
het nieuwste op het gebied van design
als het nieuwste op het gebied van
technologie kunt bieden.
Voor een meer klassieke stijl kunt u ook
kiezen voor een afwerking in chroom.
Beide kleuren zijn al beschikbaar
als opbouw wastafelkranen. De
wandmodellen zullen binnenkort
beschikbaar zijn.

Intellimix® — Opbouw wastafelkraan, Black Onyx / Connect — onderbouwwastafel 50cm

INTELLIMIX®

Toets

Volledig aanraakvrij

A A N B E V O L E N M E U B E L- E N W A S TA F E L C O M B I N AT I E S

Slimme, met zeep geïntegreerde,
contactloze sensor wastafelkraan
Afwerking in chroom
A7488AA

Slimme, met zeep geïntegreerde,
contactloze sensor wastafelkraan
Afwerking in Black Onyx
A7488B3
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Bezoek onze website voor
meer informatie over
wastafels en meubels.

Voormengthermostaat met
thermische desinfectie
A5776AA

Verbindingsstuk voor
voormengthermostaat
A5777AA

Verlenging stroomvoorziening
2m
A960635NU

Conca
wastafelmeubel
600 x 505 x 370 mm
T3928

Conca
wastafel
500 x 450 mm
T3812

Extra
wastafel
500 x 450 mm
T388401

Connect Air
wastafelmeubel
480 x 409 x 400 mm
E0844

Verkrijgbaar in meerdere maten en in zes
verschillende afwerkingen.

Wastafel met overloop

Wastafel met overloop

1 kraangat, geslepen onderzijde

1 kraangat, geslepen onderzijde

Verkrijgbaar in vier verschillende
afwerkingen.

Geschikt voor Conca en Extra wastafels.

Beschikbaar in glanzend wit en zijde wit

Glanzend wit

Geïntegreerde zeepdispenser
Waterbesparend
Duurzaam
EasyFix® montage
Toegankelijk met telefoon-app
Automatische hygiënische spoeling

Contactloos handen wassen met geïntegreerde zeepafgifte
Zonder mengen van warm en koud water

154

52

Geïntegreerde zeepdispenser voor Intellimix® milde
antibacteriële schuimzeep
Product is alleen voor gebruik in hogedruksystemen
(min. 0,5 bar)

Ø35

Geïntegreerd magneetventiel
Waterbesparing dankzij waterstroombegrenzer 2 l/min
TFT-display met animatie voor intuïtief gebruik

min. 350
max. 30

126

93

151

22°

±10

°

Geschikt voor aansluiting op individuele thermostaat
A3813NU of microthermostaat A5776AA
(separaat te bestellen)

en extra personalisatie-optie
Intellimix® voldoet aan alle normen voor materialen die in
contact komen met drinkwater

G3/8

EasyFix® voor snelle en eenvoudige installatie
Standaard bevestiging met flexibele slangen G 3/8” PEX om
de groei van de bacteriën te verminderen
Met netvoeding 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

L=2000

38

Programmeerbare automatische hygiënespoeling

Geschikt voor Connect Air basin 550 x
460 mm

Programmeerbare automatische spoeling voor zeep

E029901.

50
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Eenvoudige parameter instelling via app
Eenvoudige gegevenscontrole via app

Connect Air
wastafel
550 x 460 mm
E029901

Adapto
wastafelmeubel
700 x 380 x 505 mm
U8595

Adapto
wastafelmeubel
600 x 380 x 505 mm
U8594

Strada II
wastafel
600 x 430 mm
T300001

Vrij van geurstoffen, kleurstoffen en alcohol

Wastafel met overloop
1 kraangat

Verkrijgbaar in vier verschillende
afwerkingen.

Verkrijgbaar in vier verschillende
afwerkingen.

Wastafel met overloop

Vrij van EO / PEG en sulfaten

Geschikt voor Strada II wastafel
T300001

Geschikt voor Strada II wastafel.
T300001

Inclusief keramische

Intellimix®
milde antibacteriële schuimzeep
1.25L x 6 Packs
A7711NU

1.25L x 120 Packs
A7713NU

1.25L x 240 Packs
A7714NU
Speciaal voor de Intellimix® ontwikkelde zeepformule
1250 ml recyclebare flessen
Milde formule voor zachte reiniging
100% natuurlijk afgeleide oppervlakteactieve stoffen

Vegan; geen dierproeven en dierlijke grondstoffen
Vrij van microplastic
Zeep is eenvoudig te bestellen via onze webshop:
shop.idealstandard.com

1 kraangat
afvoerafdekking, wit
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Samen hebben we een
positieve invloed op de
toekomst van onze moderne
levensstijl. Samen kunnen
we groter denken. Samen
bepalen we de regels voor
een weloverwogen ontwerp.
Samen voegen we emotie
toe aan functionele perfectie.
Samen gaan we duurzame
samenwerkingsverbanden aan.
Samen voldoen we aan de
behoeften van alle generaties.
Samen vormen we de toekomst
van de door ons bepaalde
klasse.
Together for Better.

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – ‘s-Hertogenbosch
Nederland
www.idealstandard.nl

Ideal Standard Produktions-GmbH
Ikaroslaan 18
1930 Zaventem
Belgium
www.idealstandard.be

W W W.I D E A LS TA N DA R D.CO M

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.

