
i.life S
Keramiek & meubels



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5295NG

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat quartz grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5295DU

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat wit

i.life S wastafelmeubel 
T5295NV

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat carbon grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5295NW

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
coffee donker eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5295NF

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat zand beige

i.life S wastafelmeubel 
T5295NX

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
natural licht eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5295NH

800 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat lichtgrijs

i.life S vanity wastafel 
T458901

810 x 385 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

469,70 

720,80 

720,80 

720,80 

720,80 

720,80 

720,80 

720,80 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

58,30 58,30 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S vanity wastafel 
T458901

810 x 385 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S wastafelmeubel 
T5294NG

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat quartz grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5294DU

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat wit

i.life S wastafelmeubel 
T5294NF

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat zand beige

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

469,70 

648,72 

648,72 

648,72 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5294NV

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat carbon grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5294NW

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
coffee donker eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5294NH

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

648,72 

648,72 

648,72 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5294NX

800 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

648,72 

58,30 58,30 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5293NG

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat quartz grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5293DU

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat wit

i.life S wastafelmeubel 
T5293NV

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat carbon grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5293NW

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
coffee donker eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5293NF

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat zand beige

i.life S wastafelmeubel 
T5293NX

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

i.life S wastafelmeubel 
T5293NH

600 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat lichtgrijs

i.life S vanity wastafel 
T459001

610 x 385 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

360,80 

648,72 

648,72 

648,72 648,72 

648,72 

648,72 

58,30 58,30 

648,72 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S vanity wastafel 
T459001

610 x 385 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S wastafelmeubel 
T5292NG

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat quartz grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5292DU

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat wit

i.life S wastafelmeubel 
T5292NF

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat zand beige

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

360,80 

576,64 

576,64 

576,64 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5292NV

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat carbon grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5292NW

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
coffee donker eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5292NH

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

576,64 

576,64 

576,64 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5292NX

600 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep T5326XG

large 340 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

576,64 

58,30 58,30 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S vanity wastafel 
T459101

510 x 385 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S wastafelmeubel 
T5291NG

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat quartz grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5291DU

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat wit

i.life S wastafelmeubel 
T5291NV

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat carbon grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5291NW

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
coffee donker eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5291NF

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat zand beige

i.life S wastafelmeubel 
T5291NX

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast 
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

i.life S wastafelmeubel 
T5291NH

500 x 375 x 630 mm
2 laden met softclose
exclusief grepen T5326
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

328,90 

576,64 

576,64 

576,64 576,64 

576,64 

576,64 

58,30 58,30 

576,64 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S vanity wastafel 
T459101

510 x 385 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S wastafelmeubel 
T5290NG

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat quartz grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5290DU

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat wit

i.life S wastafelmeubel 
T5290NF

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat zand beige

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

328,90 

504,56 

504,56 

504,56 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5290NV

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat carbon grijs

i.life S wastafelmeubel 
T5290NW

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
coffee donker eiken

i.life S wastafelmeubel 
T5290NH

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

504,56 

504,56 

504,56 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S wastafelmeubel 
T5290NX

500 x 375 x 440 mm
1 lade met softclose
exclusief greep T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

504,56 

58,30 58,30 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S kolomkast T5288NG

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
mat quartz grijs

i.life S kolomkast T5288DU

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
mat wit

i.life S kolomkast T5288NV

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
mat carbon grijs

i.life S kolomkast T5288NW

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
coffee donker eiken

i.life S kolomkast T5288NF

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
mat zand beige

i.life S kolomkast T5288NX

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

i.life S kolomkast T5288NH

hoog
400 x 210 x 1600 mm
2 deuren softclose links of rechts
5 legplanken (1 hout en 4 glas)
exclusief grepen T5326
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

648,72 

648,72 

648,72 648,72 

648,72 

648,72 

58,30 58,30 

648,72 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S kolomkast T5289NG

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
mat quartz grijs

i.life S kolomkast T5289DU

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
mat wit

i.life S kolomkast T5289NV

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
mat carbon grijs

i.life S kolomkast T5289NW

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
coffee donker eiken

i.life S kolomkast T5289NF

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
mat zand beige

i.life S kolomkast T5289NX

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
natural licht eiken

i.life meubelgreep large 
T5326YE

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
chroom geborsteld

i.life meubelgreep large 
T5326XG

336 x 20 x 9 mm
voor wastafelmeubel en  
kolomkast
Silk Black

i.life S kolomkast T5289NH

halfhoog
400 x 210 x 1200 mm
1 deur softclose links of rechts
3 legplanken (1 hout en 2 glas)
exclusief greep T5326
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

576,64 

576,64 

576,64 576,64 

576,64 

576,64 

58,30 58,30 

576,64 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S wastafel T458501

500 x 370 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S wastafel T458301

600 x 380 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S

i.life S zuil T473901

voor wastafel
wit

i.life S sifonkap T474001

voor wastafel
wit

i.life S wastafel T458401

550 x 380 x 180 mm
met kraangat
met overloop
wit

i.life S halfinbouwwastafel 
T458801

500 x 360 x 175 mm
met kraangat rechts
met overloop
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

196,90 

185,90 

185,90 152,90 

192,50 

239,80 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S fontein T458601

450 x 250 x 140 mm
met kraangat rechts
met overloop
wit

i.life S fonteinmeubel 
T5296NG

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
mat quartz grijs

i.life S fonteinmeubel 
T5296DU

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
mat wit

i.life S fonteinmeubel 
T5296NV

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
mat carbon grijs

i.life S fonteinmeubel 
T5296NW

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
coffee donker eiken

i.life S fonteinmeubel 
T5296NF

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
mat zand beige

i.life S fonteinmeubel 
T5296NX

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
natural licht eiken

i.life meubelgreep medium 
T5325YE

267 x 20 x 9 mm
voor fonteinmeubel
chroom geborsteld

i.life meubelgreep medium  
T5325XG

267 x 20 x 9 mm
voor fonteinmeubel
Silk Black

i.life S fonteinmeubel 
T5296NH

410 x 205 x 630 mm
1 deur softclose links of rechts
1 glazen legplank
exclusief greep T5325
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

141,90 

360,40 

360,40 

360,40 360,40 

360,40 

360,40 

51,94 51,94 

360,40 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S zuil E253901

voor fontein
wit

i.life S sifonkap T474001

voor fontein
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

159,00 152,90 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

Tempo fonteinen

Tempo fontein PACK E2129AA

370 x 210 mm
met kraangat rechts
zonder overloop
inclusief Idealstream 
koudwaterkraan met hoge 
uitloop 125 mm

Tempo fontein PACK E2134AA

370 x 210 mm
met kraangat links
zonder overloop
inclusief Idealstream 
koudwaterkraan met hoge 
uitloop 125 mm

Tempo fontein E211301

370 x 210 mm
met kraangat links
zonder overloop
wit

Tempo fontein E211201

370 x 210 mm
met kraangat rechts
zonder overloop
wit

Tempo fontein E2113V3

370 x 210 mm
met kraangat links
zonder overloop
Silk Black

Tempo fontein E2112V3

370 x 210 mm
met kraangat rechts
zonder overloop
Silk Black

Tempo fontein E2113V1

370 x 210 mm
met kraangat links
zonder overloop
Silk White

Tempo fontein E2112V1

370 x 210 mm
met kraangat rechts
zonder overloop
Silk White

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

180,63 

102,66 

180,63 

102,66 

153,25 153,25 

141,37 141,37 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S fonteinmeubel 
T5302NG
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
mat quartz grijs

i.life S fonteinmeubel 
T5302DU
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
mat wit

i.life S fonteinmeubel 
T5302NV
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
mat carbon grijs

i.life S fonteinmeubel 
T5302NW
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
coffee donker eiken

i.life S fonteinmeubel 
T5302NF
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
mat zand beige

i.life S fonteinmeubel 
T5302NX
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
natural licht eiken

i.life meubelgreep medium 
T5325YE

267 x 20 x 9 mm
voor fonteinmeubel
chroom geborsteld

i.life meubelgreep medium  
T5325XG

267 x 20 x 9 mm
voor fonteinmeubel
Silk Black

i.life S fonteinmeubel 
T5302NH
354 x 202 x 555 mm
1 deur softclose links of rechts
1 houten legplank
exclusief greep T5325
t.c.m. fontein E2112 / E2113
mat lichtgrijs

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

324,36 

324,36 

324,36 324,36 

324,36 

324,36 

51,94 51,94 

324,36 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S wwandcloset verkort 
RimLS+  PACK T473801
355 x 480 x 335 mm
diepspoel
blinde bevestiging
inclusief zitting en deksel 
softclose
wit

i.life S

i.life S wandcloset verkort 
RimLS+  T459201

355 x 480 x 335 mm
diepspoel
blinde bevestiging
exclusief closetzitting
wit

i.life S zitting en deksel 
T473701
softclosing 
wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T473601

wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T532901
softclosing 
sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T532801

sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S wandbidet T459301

355 x 480 x 300 mm
met kraangat
met overloop
blinde bevestiging
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

425,70 

293,70 

127,20 99,64 

127,20 99,64 

257,40 



Prijslijst 2023

IDEAL STANDARD NEDERLAND b.v. www.idealstandard.nl | www.idealstandardnederland.nl

i.life S

i.life S staand closet verkort 
RimLS+ T459401
355 x 480 x 400 mm
diepspoel
back to wall / rechte achterzijde 
horizontale afvoer H/PK
exclusief closetzitting
wit

i.life S zitting en deksel 
T473701
softclosing 
wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T473601

wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T532901
softclosing 
sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T532801

sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S staand bidet verkort 
T459501

355 x 480 x 400 mm
met kraangat
met overloop
back to wall / rechte achterzijde 
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

361,90 

127,20 99,64 

127,20 99,64 

257,40 
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i.life S

i.life S staand closet RimLS+ 
voor combinatie PACK 
T517101
diepspoel
horizontale afvoer H/PK
inclusief reservoir en zitting en 
deksel softclose
wit

i.life S zitting en deksel 
T473701
softclosing 
wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T473601

wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S staand closet RimLS+ 
voor combinatie T459601

360 x 605 x 400 mm
diepspoel
horizontale afvoer H/PK
exclusief reservoir en zitting
wit

i.life S hoekreservoir T520101

3/4,5 liter 
achteraansluiting
inclusief spoelmechanisme
wit

i.life S reservoir T473501

3/4,5 liter 
onderaansluiting
inclusief spoelmechanisme
wit

i.life S reservoir T499801

3/4,5 liter 
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
wit

i.life S zitting en deksel 
T532901
softclosing 
sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T532801

sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

686,40 

127,20 99,64 

357,50 

236,50 

219,00 219,00 

127,20 99,64 
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i.life S

i.life S zitting en deksel 
T473701
softclosing 
wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T473601

wrapover
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S staand closet RimLS+ 
voor combinatie T500001

diepspoel
back to wall / rechte achterzijde 
horizontale afvoer H/PK
exclusief reservoir en zitting
wit

i.life S reservoir T473501

3/4,5 liter 
onderaansluiting
inclusief spoelmechanisme
wit

i.life S reservoir T499801

3/4,5 liter 
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
wit

i.life S zitting en deksel 
T532901
softclosing 
sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

i.life S zitting en deksel 
T532801

sandwich
duroplast 
RVS scharnieren
afneembaar voor reiniging
wit

05
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Prijzen zijn Bruto Excl. BTW

127,20 99,64 

357,50 

219,00 219,00 

127,20 99,64 
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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.


