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IDEAL STANDARD 
INTERNATIONAL  
IS UW PARTNER

Ideal Standard is uw partner voor complexe sanitaire oplossingen in moderne 
ziekenhuizen of zorginstellingen. 

Decennia lang heeft Ideal Standard in binnen- en buitenland als merkfabrikant 
lange-termijn strategieën op het gebied van sanitaire kranen, keramiek, 
acryl baden en douchebakken, meubels en accessoires op innovatieve wijze 
ontwikkeld en tot een succes gemaakt. Daarbij ligt de focus altijd op markant 
en tijdloos design, bijzondere functionaliteit, veiligheid voor de gebruiker, 
drinkwaterhygiëne, duurzaamheid en zorgvuldig omgaan met natuurlijke 
grondstoffen. De voortdurende optimalisatie van de fabricageprocessen en de 
bijzondere zorg bij de selectie van de gebruikte materialen behoren eveneens tot 
de eisen die wij dagelijks aan onszelf stellen. 

Ons assortiment voldoet in elk opzicht aan de inrichtingsvoorschriften voor een 
ziekenhuis. Maar niet alleen dat; efficiency in de praktijk, een overtuigende  
prijs-kwaliteitsverhouding, bewezen kwaliteit bij voortdurende belasting alsmede 
goede verkrijgbaarheid van reserve-onderdelen gedurende vele jaren maken de 
beslissing van iedere investeerder voor de producten van Ideal Standard tot een 
goede keuze.

„Met de keuze van het  
juiste sanitair wordt  
gegarandeerd dat onze  
badkamers voor alle  
patiënten toegankelijk zijn.“
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ONZE NATIONALE EN INTERNATIONALE 
REFERENTIES 

Bernhoven Ziekenhuis, Uden

Meander Medisch Centrum, Amersfoort Royal London Hospital

Viecuri, Venlo Manchester Hospital, Engeland
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DE UNIEKE WASTAFELMENGKRAAN 
MET INGEBOUWDE THERMOSTAAT
 

Wastafel- en keukenthermostaten 
De Medical & Care serie biedt 
tevens wastafelthermostaten en 
keukenthermostaten met draaibare 
uitlopen. Bij deze tweegreeps 
thermostaten worden de temperatuur 
en het volume met twee onafhankelijke 
grepen bediend. Dit heeft als 
groot voordeel dat de temperatuur 
onafhankelijk van het volume kan 
worden ingesteld. De modellen met 
extra haak op de volumegreep zijn 
geschikt voor gebruikers met minder 
hand- of vingercoördinatie. 

Thermische desinfectie

Coolbody technologie.  
De douche-, bad- en  
wandthermostaten zijn voorzien van 
de Coolbody technologie waardoor de 
buitenzijde van de kraan niet warmer 
wordt dan de temperatuur van het  
gemengde water. Hierdoor wordt de 
kans op verbranding aanzienlijk  
gereduceerd. 

Thermische desinfectie  
Alle zorg-thermostaten zijn voorzien 
van een thermische desinfectie-functie. 
De maximale temperatuur kan voor de 
gebruiker op een vooraf bepaalde tem-
peratuur worden ingesteld. Voor het 
doorspoelen, in verband met legionel-
la-preventie, worden de kranen met 
een speciaal hulpstuk geleverd. Met dit 
hulpstuk kunnen de medewerkers van 
bijvoorbeeld de technische dienst de 
kranen eenvoudig doorspoelen met 
water van meer dan 61°C. Na het  
doorspoelen wordt de blokkering van 
de maximale gebruikers temperatuur 
weer automatisch geactiveerd.  
Eenvoudiger kan het haast niet.

Cool Body Legionella
spoelfunctie

>61°

Wastafelthermostaat ook verkrijgbaar met haak
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MINI-VOORMENGTHERMOSTAAT  
MET GEÏNTEGREERDE  
LEGIONELLA SPOELFUNCTIE 

De leegloopautomaat zorgt ervoor 
dat na het douchen de hoeveelheid 
stilstaand water in de doucheslang 
wordt gereduceerd. 

Met de mini-voormengthermostaat 
kan ook bij een standaard mengkraan 
de warmwatertemperatuur worden 
begrensd. Tevens is de mini-
voormengthermostaat standaard 
voorzien van een legionella 
spoelfunctie. Met een speciale tool 
kan de thermische desinfectie snel en 
eenvoudig worden uitgevoerd.

Start 1 2 3
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Elektronische kranen 
Dankzij sensoren kunnen deze kranen 
zonder aanraking worden bediend. De 
staande modellen die op de wastafel 
worden gemonteerd zijn beschikbaar 
met of zonder mengfunctie. Tevens 
kunnen deze versies worden geleverd 
met batterij voeding of 230V net 
aansluiting.

Naast de staande modellen zijn er ook 
varianten die aan de wand boven de 
wastafels bevestigd kunnen worden en 
elektronische sensoren met douche-
functie. Beide uitvoeringen kunnen 
i.v.m. veiligheid voorzien worden van 
een voormengthermostaat.

Anti-stagnerende spoeling  
De sensorkranen zijn met een instelbare 
automatische spoelfunctie uitgerust 
die voor een periodieke spoeling zorgt 
om stagnatie in waterleidingen te 
voorkomen. 

OPTIMALE HYGIËNE 
EN WATERBESPARING TOT 70%
 

Sensor

Afstandsbediening
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Zelfsluitende kranenVeilige sluiting over koud

PRAKTISCHE  
DOKTERSMENGKRAAN 

Kranen met veilige sluiting over koud 
openen met koudwater waarna het 
water geleidelijk warmer wordt. Bij 
het sluiten van de kraan is het laatste 
water dat uit de kraan komt altijd 
koud. Hierdoor wordt de stagnatie van 
warmwater in de kraan gereduceerd 
en is de body van de kraan minder 
warm. Daarnaast wordt door het 
openen met koudwater de kans op 
verbranding beperkt. Het reguleren 
van temperatuur is mogelijk door 
een horizontale bediening van de 
greephendel.
De lange, ergonomische hendels 
maken een eenvoudige en hygiënische 
bediening met de elleboog mogelijk.

Warm / koud aanduiding  
De permanente rood/blauwe 
temperatuur aanduiding van de 
greephendel is duidelijk zichtbaar,  
reinigingsvriendelijk en niet afwisbaar. 
Ook na langdurig gebruik is de 
temperatuur aanduiding op de
hendels van de kranen duidelijk 
zichtbaar waardoor de kranen veilig 
gebruikt kunnen worden.
 
Uitloop van wandmengkranen  
De uitloop van de wandmengkranen 
met draaibare uitloop kunnen option-
eel begrensd worden met een geredu-
ceerd draaibereik van ( +60º / - 60º) of 
een vaste fixering recht naar voren.

Zelfsluitende kranen  
bieden een waterbesparing tot wel 
60% in vergelijking met traditionele 
mengkranen. De zelfsluitende kranen 
zijn beschikbaar met of zonder 
mengfunctie. 

Anti-diefstal straalbrekers & laminaire 
straalbrekers  
De meeste Medical & Care kranen zijn 
voorzien van anti-diefstal straalbrekers 
waardoor wordt bespaard op onder-
houd. Daarnaast zorgen de laminaire 
straalbrekers voor een aerosol arme 
waterstraal waardoor de verspreiding 
van legionella wordt gereduceerd.
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IDEALPURE: 
80% REDUCTIE VAN STILSTAAND WATER
 

Idealpure technologie  
Zorgt voor een onovertroffen 
veiligheids- en hygiënestandaard. 
De waterwegen in de kraan zijn 
compleet van de messingbody 
ontkoppeld en derhalve 100% 
nikkel- en loodvrij. Dit leidt tot een 
betere kwaliteit van het drinkwater 
en tot meer veiligheid en gezondheid 
conform de huidige en bekende 
toekomstige drinkwaterrichtlijnen 
binnen de EU.

Energie label A  
De Ceramix Blue & Connect Blue WELL 
(Water Efficiency Label ) wastafel- en 
keukenmengkranen met gegoten 

uitloop zijn voorzien van Idealpure 
technologie en hebben door onder 
andere het begrensde watervolume 
van 5 liter zelfs de maximale WELL 
classificatie met energie label A. 
Watervolume en temperatuur worden 
optimaal bediend waardoor geen 
overtollig water verloren gaat. 

Reduceren van stilstaand water 
Door de 80% reductie van de 
hoeveelheid water in de kraan zorgt 
de Idealpure technologie ervoor dat 
de kans op bacterievorming in de 
uitloop aanzienlijk wordt verkleind. 
Tevens reduceert u het waterverbruik 
doordat het water sneller de gewenste 

temperatuur bereikt en dit levert weer 
een kostenbesparing op.

Click-technologie  
Besparing van water en energie. De 
Click-cartouche beschikt over een  
ontgrendelbare waterbesparingsstand. 
Een weerstandspunt beperkt de  
volumestroom tot 50%, wat neerkomt 
op 6 liter, bijvoorbeeld om de handen 
te wassen. Voorbij dat punt kan de  
volumestroom op het maximum 
worden ingesteld om bijv. de wastafel 
te laten vollopen of om meer water te 
krijgen voor de handdouche.

Idealpure

Ceramix Blue

Click-Technologie

Connect Blue

Easy Fix
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Opklapbare armsteunen 
Een robuuste opklapbare 
ondersteuning die het verplaatsen van 
de rolstoel naar het toilet eenvoudiger 
maakt. De ovale buizen zorgen 
voor optimale grip en vergroten de 
veiligheid in het gebruik. Afhankelijk 
van de stabiliteit van de wanden 
kunnen de opklapbare armsteunen 
belast worden met 200 kg.

Wandgrepen 
Verkrijgbaar in wit, grijs, blauw, 
antraciet, roestvrij staal look of chroom. 
Voor visueel gehandicapte gebruikers 
is het belangrijk dat de wandgrepen 
een contrasterende kleur hebben ten 
opzichte van o.a. de wanden waar de 
wandbeugels op gemonteerd zijn. Elke 
rail is gemaakt van 33 mm diameter 
polyester gecoat aluminium.

Elk bevestigingspunt is voorzien van  
4 bevestigingsgaten en de 
afdekrozetten zorgen voor optimale 
hygiëne en veiligheid. Afhankelijk van 
de stabiliteit van de wanden kunnen de 
opklapbare armsteunen belast worden 
met 200 kg.

Beschikbaar in 5 kleuren TUV gecertificeerde douchebakken

VEILIGHEID EN HYGIËNE  
IN DE DOUCHERUIMTE 
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Optimale hygiëne 
Hygiëne speelt een beslissende rol 
als het om de gezondheid gaat. 
Hiervoor zijn producten nodig die 
het gemakkelijk maken om aan 
de hygiënische en functionele 
voorwaarden te voldoen.

Spoeltechniek 
Het randloze toilet is voorzien 
van een spoeltechniek waarbij de 
gebruikelijke spoelrand is komen te 
vervallen. Deze randloze spoeltechniek 
maakt een eenvoudige reiniging van 
de binnenzijde van het toilet en de 
spoelopening mogelijk waarbij het 
gehele toilet effectief en krachtig wordt 
gespoeld.  

Dit spoelsysteem zorgt daarmee 
voor een onovertroffen hygiëne op 
wc gebied. De innovatieve randloze 
spoeltechniek heeft zijn praktisch 
gebruik en brede toepasbaarheid al  
vele jaren in diverse landen bewezen.

Kostenbesparing 
Door de randloze spoeltechniek 
zijn deze toiletten eenvoudig en 
sneller schoon te maken waardoor 
aantoonbaar op tijd en kosten bespaard 
wordt. De investering in randloze 
toiletten verdient zich reeds na enkele 
maanden terug.

Waterbesparende toiletten 
Diverse wandclosets uit de Connect 
en Contour 21 series zijn zo 
geconstrueerd dat ze optimaal spoelen 
bij een spoel hoeveelheid van 4,5 l resp. 
3 l. Het waterverbruik wordt daarmee 
duidelijk gereduceerd.

Zijdelingse buffers  
zorgen ervoor dat de closetzitting, ook 
bij het verplaatsen vanaf een rolstoel, 
recht op het closet gepositioneerd 
blijft.

DOOR GEPATENTEERDE  
RANDLOZE SPOELTECHNIEK 
AANTOONBARE TIJD- EN 
KOSTENBESPARING
 

Kosten-baten-berekening
(voorbeeld schoonmaakkosten)
• Aantal toiletten 80 stuks
• Schoonmaakkosten per uur € 30,-
• Tijdsbesparing per dag 120 min.
• Kostenbesparing per dag € 60,- 

Kostenbesparing per jaar € 21.900,- 
(365 dagen) 

Connect randloos Contour 21 MIVA randloos

Randloos



www.idealstandardnederland.nl 11

Kwaliteit van de keramiek 
Als een van ‘s werelds meest 
prominente sanitair fabrikanten 
verwerken wij uitsluitend materialen 
van de hoogste kwaliteit. Onze 
keramiek producten zijn derhalve 
extreem robuust, gemakkelijk 
in onderhoud en duurzaam. 
Het naleven van de gangbare 
normen en voorschriften is daarbij 
vanzelfsprekend.

Design 
Hoeken en randen zijn bij toiletten 
en wastafels tot een minimum 
gereduceerd. De onderzijden van 
zorgwastafels zijn grotendeels 
geglazuurd. Dit alles om een 
eenvoudige reiniging te garanderen. 
Bovendien verhinderen wastafels 
zonder overloop een potentiële 
opeenhoping van ziekte kiemen.

Ideal Plus 
Kristalporselein van Ideal Standard met 
een perfecte, krasvaste en duurzame 
glazuurlaag voldoet aan de hoogste 
eisen. De innovatieve optioneel 
verkrijgbare vuilbescherming Ideal 
Plus voor badkamersanitair is van een 
bijzondere kwaliteit. Door deze nieuwe 
moderne oppervlakteverzegeling 
wordt het onderhoud van porselein 
gemakkelijker dan ooit tevoren. De 
vakman bevestigt onmiddellijk de 
kwaliteit van dit porselein.

Zonder overloop Met geïnterneerde grepen

Connect FreedomContour 21

IDEAAL COMFORT  
EN SCHOONMAAK GEMAK 

Horizontale afvoer, toepasbaar bij paneelbouw

Reinigings-
vriendelijk

Markwik thermostaat, toepasbaar bij paneelbouw
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PATIËNTENBADKAMER

1

2 3



www.idealstandardnederland.nl 13

MIVA-BADKAMER

• Contour 21 armsteun & wandgrepen 
(foto 1 en 4)

• Connect wandcloset met randloze 
spoeltechniek (foto 2)

• Medical & Care douchethermostaat 
met legionella spoelfunctie (foto 3) 

• Contour 21 MIVA wandcloset met 
randloze spoeltechniek (foto 4)

• Medical & Care wastafelmengkraan 
veilige sluiting over koud (foto 4) 

• Contour 21 MIVA wastafel zonder 
overloop en kraangat (foto 5)

• Medical & Care wandmengkraan 
met veilige sluiting over koud en 
draaibare uitloop (foto 5)

4
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CONNECT FREEDOM: 
AANGENAAM LANGER THUIS WONEN

1

2

14
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• Connect Freedom wandcloset 
verhoogd +6 cm (foto 1)

• Connect Freedom MIVA wastafel 
(foto 1, 2 en 4)

• Connect Blue wastafelmengkraan 
(foto 1 en 2)

• Contemporary 21 opklapbare 
armsteun (foto 2 en 3)

• Contemporary 21 wandgreep (foto 2 
en 3) 

• Connect Freedom wandcloset XL 
(foto 4)

• Connect Blue wastafelmengkraan 
met beugelgreep (foto 4)

3

4
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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


