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WANNEER HYGIËNE 
DE HOOGSTE PRIORITEIT HEEFT…

Ideal Standard heeft door de jaren heen bewezen vertrouwd te zijn met de 
risico’s en uitdagingen in de gezondheidszorg als het aan komt op sanitaire 
voorzieningen. In de afgelopen decennia heeft Ideal Standard al vele 
oplossingen ontwikkeld en aangedragen om bij te dragen aan comfort, 
gebruiksgemak en veiligheid in de badkamer.

In de zorgsector gelden strenge eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Bij de ontwikkeling van 
onze producten hebben deze specifieke eisen onze hoogste prioriteit, zodat onze producten voldoen 
aan de allerhoogste normen. Alle producten voldoen aan de hoogste eisen op gebied van hygiëne 
die gelden in de gezondheidszorg, in het bijzonder aan de drinkwater hygiëne. 

Het brede assortiment van Ideal Standard biedt voor veel toepassingsgebieden een ideale oplossing. 
Als het gaat om geavanceerde sanitaire uitrusting voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgings- 
en verpleeghuizen en huisartsenpraktijken is Ideal Standard uw ideale samenwerkingspartner.

„Met de keuze van het  

juiste sanitair wordt  

gegarandeerd dat onze  

badkamers voor alle  

patiënten toegankelijk zijn.“
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INHOUDSOPGAVE

KRANEN

 CeraPlus 2 (nieuwe serie kranen voor de zorgsector) p. 5
 Medical & Care infraroodkranen p. 17
 Medical & Care kranen voor de zorgsector p. 21

DOUCHESYSTEMEN

 Idealrain douchesystemen p. 29
 Idealrain Pro douchesystemen p. 30

TOILETTEN

 Connect p. 31
 Connect Freedom p. 33
 Contour 21 p. 34
 Connect urinoirs p. 36

WASTAFELS

 Connect Cube p. 37
 Connect Arc p. 38
 Connect Freedom p. 39
 Contour 21 p. 40

WANDGREPEN

 Contour 21 p. 42
 Contemporary 21 p. 45

KERAMIEK VOOR KINDEREN

 Contour 21 Schools p. 46
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THERMISCHE ONTKOPPELING IN DE CERAPLUS 2 

WANDTHERMOSTAAT IS ONZE OPLOSSING VOOR HET 

REDUCEREN VAN WARMTEOVERDRACHT NAAR DE 

KOUDWATER ZIJDE  

Veiligheid: thermische ontkoppeling
Sterk isolerende Teflon elementen ontkoppelen het 
watervoerende leidingssysteem van het kraanlichaam

Terugstroompreventie zorgt ervoor dat er 
geen water uit de kraan kan terugstromen in 
het watervoerende leidingssysteem
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CERAPLUS 2

WANDTHERMOSTAAT
NIET-AFSLUITBARE
S-KOPPELINGEN

WANDTHERMOSTAAT
AFSLUITBARE
S-KOPPELINGEN

WASTAFEL-
THERMOSTAAT

Model Artikelnr 

Wandthermostaat A6690AA
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• vaste uitloop
• anti-diefstal laminaire 
 straalregelaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

Model Artikelnr

Wandthermostaat A6691AA
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• vaste uitloop
• anti-diefstal laminaire 
 straalregelaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

Model Artikelnr 

Wastafelthermostaat A6692AA
eengats

Wastafelthermostaat 
• metalen hendel 12 cm
• vaste, zelflegende uitloop
• uitloop 11cm
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool

NIEUW
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CERAPLUS 2

WANDTHERMOSTAAT 
25CM AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

WANDTHERMOSTAAT 
20CM AFSLUITBARE  
S-KOPPELINGEN

WANDTHERMOSTAAT 
15CM AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

Model Artikelnr 

Wandthermostaat A6701AA
25cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• draaibare instelbare uitloop 
 (vast, niet vast, +/- 45°)
• uitloop 25cm
• laminaire straalregelaar
• Vermindert verbrandingsgevaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

Model Artikelnr 

Wandthermostaat A6700AA
20cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• draaibare instelbare uitloop 
 (vast, niet vast, +/- 45°)
• uitloop 20cm
• laminaire straalregelaar
• Vermindert verbrandingsgevaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

Model Artikelnr

Wandthermostaat A6699AA
15cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• draaibare instelbare uitloop 
 (vast, niet vast, +/- 45°)
• uitloop 15cm
• laminaire straalregelaar
• Vermindert verbrandingsgevaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

NIEUW
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CERAPLUS 2

WANDTHERMOSTAAT 
25CM NIET-AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

WANDTHERMOSTAAT 
20CM NIET-AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

WANDTHERMOSTAAT 
15CM NIET-AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

Model Artikelnr 

Wandthermostaat A6704AA
25cm
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• draaibare instelbare uitloop 
 (vast, niet vast, +/- 45°)
• uitloop 25cm
• laminaire straalregelaar
• Vermindert verbrandingsgevaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

Model Artikelnr 

Wandthermostaat A6703AA
20cm
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• draaibare instelbare uitloop 
 (vast, niet vast, +/- 45°)
• uitloop 20cm
• laminaire straalregelaar
• Vermindert verbrandingsgevaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

Model Artikelnr

Wandthermostaat A6702AA
15cm
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Wandthermostaat 
• metalen hendel 20 cm
• draaibare instelbare uitloop 
 (vast, niet vast, +/- 45°)
• uitloop 15cm
• laminaire straalregelaar
• Vermindert verbrandingsgevaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• 8 l/min

NIEUW
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CERAPLUS 2

WASTAFELMENGKRAAN
MET WASTE

WASTAFELMENGKRAAN
ZONDER WASTE

WASTAFELMENGKRAAN
MET WASTE
MET HENDEL 16CM

Model Artikelnr

Wastafelmengkraan BC091AA
met waste 

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC092AA
zonder waste

Wastafelmengkraan
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 112 mm
• hoogte uitloop 65 mm
• met waste G 1 1/4”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• metalen greep 11 cm
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Wastafelmengkraan
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 112 mm
• hoogte uitloop 65 mm
• zonder waste
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• metalen greep 11 cm
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr

Wastafelmengkraan BC097AA
met waste 
met hendel 16cm

Wastafelmengkraan
• met metalen hendel 16 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 112 mm
• hoogte uitloop 65 mm
• met waste G 1 1/4”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

WASTAFELMENGKRAAN
ZONDER WASTE
MET HENDEL 16CM

WASTAFELMENGKRAAN
MET WASTE
MET OPEN GREEP 14CM

WASTAFELMENGKRAAN
ZONDER WASTE
MET OPEN GREEP 14CM

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC098AA
zonder waste
met hendel 16cm

Wastafelmengkraan
• met metalen hendel 16 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 112 mm
• hoogte uitloop 65 mm
• zonder waste
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr

Wastafelmengkraan BC095AA
met waste
met open greep 14cm 

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC096AA
zonder waste
met open greep 14cm

Wastafelmengkraan
• met open metalen greep 14 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 112 mm
• hoogte uitloop 65 mm
• met waste G 1 1/4”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Wastafelmengkraan
• met open metalen greep 14 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 112 mm
• hoogte uitloop 65 mm
• zonder waste
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

WASTAFELMENGKRAAN
GRANDE 
ZONDER WASTE

WASTAFELMENGKRAAN
GRANDE MET WASTE

WASTAFELMENGKRAAN
GRANDE MET WASTE
MET HENDEL 16CM

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC100AA
GRANDE 
zonder waste

Wastafelmengkraan GRANDE
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 123 mm
• hoogte uitloop 103 mm
• zonder waste
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• metalen greep 11 cm
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr

Wastafelmengkraan BC099AA
GRANDE 
met waste

Wastafelmengkraan GRANDE
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 123 mm
• hoogte uitloop 103 mm
• met waste G 1 1/4”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• metalen greep 11 cm
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC105AA
GRANDE 
met waste 
met hendel 16cm

Wastafelmengkraan GRANDE
• met metalen hendel 16 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 123 mm
• hoogte uitloop 103 mm
• met waste G 1 1/4”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

WASTAFELMENGKRAAN
GRANDE ZONDER WASTE 
MET HENDEL 16CM

WASTAFELMENGKRAAN
GRANDE ZONDER WASTE 
MET OPEN GREEP 14CM

WASTAFELMENGKRAAN
GRANDE MET WASTE
MET OPEN GREEP 14CM

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC106AA
GRANDE 
zonder waste 
met hendel 16cm

Wastafelmengkraan GRANDE
• met metalen hendel 16 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 123 mm
• hoogte uitloop 103 mm
• zonder waste
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan BC104AA
GRANDE 
zonder waste 
met open greep 14cm

Wastafelmengkraan GRANDE
• met open metalen greep 14 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 123 mm
• hoogte uitloop 103 mm
• zonder waste”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr

Wastafelmengkraan BC103AA
GRANDE 
met waste 
met open greep 14cm

Wastafelmengkraan GRANDE
• met open metalen greep 14 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 123 mm
• hoogte uitloop 103 mm
• met waste G 1 1/4”
• nikkelvrije flexibele 
 aansluitslangen
• EASY FIX
• 8,4 l/min
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

WANDMENGKRAAN
10CM AFSLUITBARE
S-KOPPELINGEN

WANDMENGKRAAN WANDMENGKRAAN
MET OPEN GREEP 14CM

Model Artikelnr

Wandmengkraan BC110AA
10cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 144 - 163 mm
• 5 l/min
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wandmengkraan BC108AA

Wandmengkraan
• metalen greep 11 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 167 mm
• 5 l/min
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wandmengkraan BC109AA
met open greep 14cm

Wandmengkraan
• met open metalen greep 14 cm
• vaste zelflegende, nikkelvrije  
 uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 167 mm
• 5 l/min
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

WANDMENGKRAAN
20CM AFSLUITBARE
S-KOPPELINGEN

WANDMENGKRAAN
15CM AFSLUITBARE
S-KOPPELINGEN

WANDMENGKRAAN
25CM AFSLUITBARE
S-KOPPELINGEN

Model Artikelnr 

Wandmengkraan BC112AA
20cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 244 - 263 mm
• 5 l/min
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wandmengkraan BC111AA
15cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 194 - 213 mm
• 5 l/min
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wandmengkraan BC113AA
25cm
met afsluitbare 
S-koppelingen

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 330 - 349 mm
• 5 l/min
• inclusief afsluitbare S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

WANDMENGKRAAN
10CM NIET-AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

WANDMENGKRAAN
15CM NIET-AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

WANDMENGKRAAN
20CM NIET-AFSLUITBARE 
S-KOPPELINGEN

Model Artikelnr

Wandmengkraan BC114AA
10cm
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Model Artikelnr 

Wandmengkraan BC115AA
15cm
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 144 - 163 mm
• 5 l/min
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 194 - 213 mm
• 5 l/min
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr

Wandmengkraan BC116AA
20cm
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Wandmengkraan 
• metalen greep 11 cm
• draaibare zelflegende, nikkelvrije 
 uitloop (vast, niet vast +/- 60°, 
 +/- 35°)
• anti-diefstal straalregelaar
 (aerosolarm)
• sprong 244 - 263 mm
• 5 l/min
• inclusief niet-afsluitbare 
 S-koppelingen
• nikkelvrij
• rozetten met wandafdichting
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 100°
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

DOUCHETHERMOSTAAT BAD/DOUCHE-
THERMOSTAAT

DOUCHEMENGKRAAN

Model Artikelnr 

Douchethermostaat A6870AA
met afsluitbare 
S-koppelingen

Douchethermostaat A6871AA
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Douchethermostaat
• 15,5 l/min
• Cool Body
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• Metalen grepen
• Sluiting met keramisch 
 bovendeel 180°
• thermostatisch waspatroon
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling
• inclusief S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling

Model Artikelnr

Bad/douchethermostaat A6873AA
met afsluitbare 
S-koppelingen

Bad/douchethermostaat A6874AA
met niet-afsluitbare 
S-koppelingen

Bad/douchethermostaat
• Cool Body
• geschikt voor thermische 
 desinfectie door meegeleverde
 speciale tool
• terugslagklep
• DVGW ingebouwde zekerheid
• Metalen grepen
• Sluiting met keramisch 
 bovendeel 180°
• thermostatisch waspatroon
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling
• inclusief S-koppelingen
• rozetten met wandafdichting
• thermische ontkoppeling

Model Artikelnr

Douchemengkraan BC118AA

Douchemengkraan 
• Metalen greep
• cartouche met keramische 
 schijven
• geïntegreerd vetreservoir
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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CERAPLUS 2

DOUCHEMENGKRAAN
OPBOUWDEEL

BAD/DOUCHE-
MENGKRAAN
OPBOUWDEEL

INBOUWTHERMOSTAAT
MET STOPKRAAN
OPBOUWDEEL

Model Artikelnr

Douchemengkraan A6865AA
(opbouwdeel)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Model Artikelnr 

Bad/douchemengkraan A6866AA
(opbouwdeel)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Douchemengkraan 
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• metalen afdekplaat Ø163 mm
• metalen greep
• CLICK 50% Volumestop

Bad/douchemengkraan 
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• metalen afdekplaat Ø163 mm
• metalen greep
• CLICK 50% Volumestop

Model Artikelnr 

Inbouwthermostaat A6868AA
(opbouwdeel)

Inbouwhermostaat A6869AA
met omstelling
(opbouwdeel)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Inbouwthermostaat
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• afsluitbare zijventielen
• terugslagklep
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• metalen afdekplaat Ø163 mm
• metalen greep
• DICHT-FIX afdichting
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

NIEUW
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MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
electronisch

INBOUW
WANDMENGKRAAN
electronisch

INBOUW
WANDMENGKRAAN
electronisch

Model Artikelnr 

Wandmengkraan A6153AA
230 mm uitloop 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A6154AA
230 mm uitloop 
(netaansluiting 230 V)

Wastafelmengkraan A6149AA
150 mm uitloop 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A6150AA
150 mm uitloop 
(netaansluiting 230 V) 

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Electronische 
wastafelmengkraan 
• Ideal Pure 100% nikkel- en 
 loodvrije waterwegen
• anti-diefstal straalregelaar
• geintegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• zonder waste
• sprong 116 mm
• hoogte uitloop 113 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (aansl. G1/2”)

Electronische inbouw
wandmengkraan (opbouwdeel)
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• met thermostatische menging
• externe electronica (separaat te 
 bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
 van speciale tool

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan A6145AA
met menging 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A6146AA
met menging 
(netaansluiting 230 V)

Wastafelmengkraan A6143AA
zonder menging 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A6144AA
zonder menging
(netaansluiting 230 V)

Model Artikelnr 

Wandmengkraan A6151AA
230 mm uitloop 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A6152AA
230 mm uitloop 
(netaansluiting 230 V)

Wastafelmengkraan A6147AA
150 mm uitloop 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A6148AA
150 mm uitloop 
(netaansluiting 230 V) 

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Electronische inbouw
wandmengkraan (opbouwdeel)
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• met thermostatische menging
• externe electronica (separaat te 
 bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
 van greep

>61°
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MEDICAL & CARE

INBOUW
DOUCHEMENGKRAAN
electronisch

INBOUW
DOUCHEMENGKRAAN
electronisch

URINOIRKRAAN
electronisch

Model Artikelnr 

Douchemengkraan A6155AA
(batterij 6 V)

Douchemengkraan A6156AA
(netaansluiting 230 V)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Electronische inbouw
douchemengkraan (opbouwdeel)
• met thermostatische menging
• geïntegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
 van speciale tool

Electronische inbouw
douchemengkraan (opbouwdeel)
• met thermostatische menging
• geïntegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• temperatuurinstelling met behulp  
 van greep

Model Artikelnr 

Douchemengkraan A6157AA
(batterij 6 V)

Douchemengkraan A6158AA
(netaansluiting 230 V)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Model Artikelnr 

Urinoirkraan A3732XJ

Electronische  A3795NU
aansluitbox 
(netaansluiting 230 V)

Electronische A3796NU
aansluitbox (multibox 
voor serieschakeling 
voor urinoir-rijen 
i.c.m A3795NU)

Electronische urinoirkraan
• voor wandinbouw
• zowel in- als opbouwdeel
• externe electronica (separaat te 
 bestellen)
• vooringestelde spoelduur van 8
 seconden 
• zelfspoeling na 24 uur
• thermische desinfectie mogelijk
• diepte 119 mm
• chroom geborsteld

>61°
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MEDICAL & CARE

WASTAFELMENGKRAAN
electronisch

WASTAFELMENGKRAAN
electronisch

WANDMENGKRAAN
electronisch
afzonderlijke sensor

Model Artikelnr 

Wandmengkraan A4159AA

voor de electronische 
aansluitboxen, separaat te 
bestellen, zie het middelste blok 
van de volgende pagina

Electronische 
wastafelmengkraan 
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• geintegreerde electronica
• veiligheidsstop na 55 sec.
• zonder waste
• sprong 116 mm
• hoogte uitloop 136 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (met aansluiting 
 G1/2”)

Electronische 
wandmengkraan 
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder menging
• externe electronica (separaat te 
 bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• sprong 15 cm
• diepte 169 mm
• hoogte 11 cm
• enkel voor installatie in 
 voorzetwand

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan A4152AA
met menging 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A4154AA
met menging 
(netaansluiting 230 V)

Wastafelmengkraan A4151AA
zonder menging 
(batterij 6 V)

Wastafelmengkraan A4153AA
zonder menging
(netaansluiting 230 V)

Model Artikelnr 

Wandmengkraan A4160AA
afzonderlijke sensor
uitloop 15 cm

Wandmengkraan A4161AA
afzonderlijke sensor
uitloop 23 cm

voor de electronische 
aansluitboxen, separaat te 
bestellen, zie het middelste blok 
van de volgende pagina

Electronische 
wandmengkraan 
• vaste uitloop
• afzonderlijke sensor
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder menging
• externe electronica (separaat te 
 bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• sprong 15 cm
• diepte 166 mm
• enkel voor installatie in 
 voorzetwand
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MEDICAL & CARE

ELECTRONISCHE
AANSLUITBOX

DOUCHEMENGKRAAN
electronisch

AFSTANDSBEDIENING

Model Artikelnr 

Douchemengkraan A4167AA 

voor de electronische 
aansluitboxen, separaat te 
bestellen, zie het middelste blok 
van deze pagina

Model Artikelnr 

Electronische A3807NU
aansluitbox 
(batterij 6 V)

Electronische A3808NU
aansluitbox 
(netaansluiting 230 V)

Electronische A3809NU
aansluitbox (multibox 
voor serieschakeling 
i.c.m A3808NU)
max. 5 stuks

Box met thermostatische A3813NU
kraan voor voormengingElectronische 

douchemengkraan 
• voor wandinbouw
• zonder menging
• externe electronica (separaat te 
 bestellen)
• veiligheidsstop na 55 sec.
• thermische desinfectie mogelijk
• automatische spoeling na 48 uur
 (15 sec)
• diepte 27 mm
• enkel voor installatie in 
 voorzetwand Electronische aansluitbox

Model  Artikelnr 

Afstandsbediening A961765NU

Afstandsbediening
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MEDICAL & CARE

BAD/DOUCHE-
MENGKRAAN
eenhendel

DOUCHEMENGKRAAN
eenhendel

BAD/DOUCHE-
MENGKRAAN 
eenhendel, open greep

Model Artikelnr

Bad/douchemengkraan B8208AA

Model Artikelnr

Douchemengkraan B8207AA

Model Artikelnr

Bad/douche-mengkraan B9473AA

Bad/douchemengkraan 
• metalen greep 86 mm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 175 mm
• met S-koppelingen
• automatische omschakeling van 
 douche naar bad
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Douchemengkraan 
• metalen greep 86 mm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 5 cm
• met S-koppelingen
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Bad/douche-mengkraan 
• metalen open greep 14 cm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 175 mm
• met S-koppelingen
• automatische omschakeling van 
 douche naar bad
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°
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MEDICAL & CARE

DOUCHEMENGKRAAN
eenhendel 
met open greep

BAD/DOUCHE-
MENGKRAAN 
(opbouwdeel)

DOUCHEMENGKRAAN
(opbouwdeel)

Model Artikelnr 

Bad/douche-mengkraan B8654AA
(opbouwdeel)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Model Artikelnr 

Douchemengkraan B8653AA
(opbouwdeel)

Inbouwdeel EASY-Box, A1000NU
separaat te bestellen

Model Artikelnr

Douchemengkraan B9474AA

Bad/douchemengkraan 
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• metalen afdekplaat 157 x 157 mm
• metalen greep
• automatische omschakeling van 
 douche naar bad
• CLICK 50% Volumestop

Douchemengkraan 
• metalen open greep 14 cm
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• sprong 5 cm
• met S-koppelingen
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

Douchemengkraan 
(opbouwdeel)
• voor wandinbouw met EASY-Box
• metalen afdekplaat 157 x 157 mm
• metalen greep
• CLICK 50% Volumestop
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MEDICAL & CARE

WANDMENGKRAAN
veilige sluiting over koud
uitloop 25 cm

WANDMENGKRAAN
veilige sluiting over koud
uitloop 15 cm

WANDMENGKRAAN
veilige sluiting over koud
uitloop 20 cm

Model Artikelnr 

Wandmengkraan B8226AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan B8318AA
niet-afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan 
• draaibare uitloop 25 cm 
 (vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• cartouche met sluiting warm over 
 koud
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wandmengkraan B8222AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 18 cm

Wandmengkraan B8223AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan B8314AA
niet-afsluitbare S-koppelingen 
hendel 18 cm

Wandmengkraan B8315AA
niet-afsluitbare S-koppelingen 
hendel 23 cm

Wandmengkraan 
• draaibare uitloop 15 cm 
 (vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• cartouche met sluiting warm over 
 koud
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wandmengkraan B8224AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 18 cm

Wandmengkraan B8225AA
afsluitbare S-koppelingen
hendel 23 cm

Wandmengkraan B8316AA
niet-afsluitbare S-koppelingen 
hendel 18 cm

Wandmengkraan B8317AA
niet-afsluitbare S-koppelingen 
hendel 23 cm

Wandmengkraan 
• draaibare uitloop 20 cm 
 (vast, +/- 60°, niet begrensd)
• anti-diefstal straalregelaar
• schuifrozetten
• cartouche met sluiting warm over 
 koud
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling
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MEDICAL & CARE

TOILETKRAAN
zelfsluitend

WASTAFELMENGKRAAN
zelfsluitend

WASTAFELMENGKRAAN
veilige sluiting over koud

Model Artikelnr

Toiletkraan B8301AA
zonder menging

Toiletkraan 
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder lediging
• sprong 81 mm
• hoogte uitloop 34 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (met aansluiting 
 G1/2”)
• cartouche met keramische 
 schijven
• looptijdinstelling 15 - 35 sec.

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan B8295AA
met menging

Wastafelmengkraan B8296AA
zonder menging

Wastafelmengkraan 
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• zonder lediging
• sprong 107 mm
• hoogte uitloop 5 cm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• cartouche met keramische 
 schijven
• looptijdinstelling 15 - 35 sec.

Wastafelmengkraan 
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• cartouche met sluiting warm over 
 koud
• sprong 108 mm
• hoogte uitloop 49 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• cartouche met keramische 
 schijven
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Wastafelmengkraan B8218AA
met waste, hendel 12 cm

Wastafelmengkraan B8219AA
met waste, hendel 18 cm

Wastafelmengkraan B8220AA
zonder waste, hendel 12 cm

Wastafelmengkraan B8221AA
zonder waste, hendel 18 cm
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MEDICAL & CARE

WASTAFEL-
THERMOSTAAT

KEUKENTHERMOSTAAT WASTAFEL-
THERMOSTAAT 
veilige sluiting over koud

Model Artikelnr

Wastafelthermostaat A5544AA

Wastafelthermostaat A5547AA

met haak

Wastafelthermostaat
• met schachtbevestiging
• eengats
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• metalen greep
• cartouche met keramische 
 schijven
• temperatuurinstelling met 
 extra temperatuurbegrenzing

Model Artikelnr 

Keukenthermostaat A5545AA
met draaibare uitloop

Keukenthermostaat A5548AA
met draaibare uitloop 
en haak

Keukenthermostaat
• met schachtbevestiging
• eengats
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• metalen grepen
• cartouche met keramische 
 schijven
• temperatuurinstelling met 
 extra temperatuurbegrenzing

Model Artikelnr 

Wastafelthermostaat A4092AA
met waste

Wastafelthermostaat A4091AA
zonder waste

Wastafelthermostaat
• vaste uitloop
• anti-diefstal straalregelaar
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• sprong 10 cm
• hoogte uitloop 49 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (met aansluiting 
 G1/2”)
• temperatuurbegrenzing

>61° >61°

haak o
ptio

neel

haak o
ptio

neel
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MEDICAL & CARE

DOUCHETHERMOSTAAT WANDTHERMOSTAAT VOORMENG-
THERMOSTAAT

Douchethermostaat
• h.o.h. 15 cm
• terugslagklep
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• metalen greep
• Cool Body
• cartouche met keramische 
 schijven
• temperatuurinstelling met 
 extra temperatuurbegrenzing

Model Artikelnr 

Douchethermostaat A5642AA
met S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat A5643AA
met haak
met S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat A5546AA
zonder S-koppelingen en rozetten

Douchethermostaat A5549AA
met haak
zonder S-koppelingen en rozetten

Model Artikelnr

Wandthermostaat A5644AA
speciale greep
met S-koppelingen en rozetten

Wandthermostaat
• metalen speciale greep
• h.o.h. 15 cm
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• Cool Body
• cartouche met keramische 
 schijven
• temperatuurinstelling met 
 extra temperatuurbegrenzing

Model Artikelnr 

Voormengthermostaat A5776AA

Verbindingsstuk A5777AA
voor voormengthermostaat

Voormengthermostaat
• te bevestigen op hoekstopkraan
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• temperatuurinstelling met extra 
 temperatuurbegrenzing
• montage alleen i.c.m 
 verbindingsstuk (A5777AA)

>61°

haak o
ptio

neel

>61° >61°
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MEDICAL & CARE

DOUCHETHERMOSTAAT
veilige sluiting over koud

KEUKENTHERMOSTAATKEUKENMENGKRAAN
eenhendel 
met open greep

Model Artikelnr 

Douchethermostaat A4090AA
(zowel in- als opbouwdeel)

Douchethermostaat
(zowel in- als opbouwdeel)
• thermostatisch cartouche met 
 sluiting warm over koud
• hoogte 266 mm
• breedte 166 mm
• metalen greep 12 cm
• draaibereik 125°
• drukafhankelijke temperatuur 
 instelling

Model Artikelnr 

Keukenthermostaat A5545AA
met draaibare uitloop

Keukenthermostaat A5548AA
met draaibare uitloop 
en haak

Keukenthermostaat
• met schachtbevestiging
• eengats
• draaibare uitloop
• terugslagklep
• geschikt voor thermische 
 desinfectie
• metalen grepen
• cartouche met keramische 
 schijven
• temperatuurinstelling met 
 extra temperatuurbegrenzing

Model Artikelnr

Keukenmengkraan B9482AA
open greep 204 mm

Keukenmengkraan 
• metalen open greep 204 mm
• draaibare uitloop
• straalregelaar
• sprong 217 mm
• hoogte uitloop 163 mm
• flexibele aansluitslangen 3/8”
• onderbevestiging (EASY FIX)
• CLICK 50% Volumestop
• draaibereik 120°

>61°

haak o
ptio

neel
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MEDICAL & CARE

S-KOPPELING GREEP

LEEGLOOPAUTOMAAT

METALEN 
SNELKOPPELING VOOR 
DOUCHESLANG

AANSLUITBOCHT 
(opbouwdeel)

Model  Artikelnr 

Niet-afsluitbare B960019AA
S-koppeling 1/2” x 3/4” 
met rozet (set van 2 stuks)
h.o.h. 15 cm

Niet-afsluitbare F960957AA
S-koppeling 3/8” x 1/2” 
met rozet (set van 2 stuks)
h.o.h. 12 cm

Afsluitbare A916893AA
S-koppeling 
met rozet (set van 2 stuks)

S-koppeling met rozet

Model  Artikelnr 

Open greep 204 mm  B9471AA
voor keukenmengkraan

Open greep 17 cm  B9470AA

Open greep 14 cm  B9469AA

Retta greep 14 cm B960832AA

Model Artikelnr

Leegloopautomaat F2605AA
1/2” aansluiting

Model  Artikelnr 

Metalen snelkoppeling S9390AA
voor doucheslang

Model  Artikelnr 

Aansluitbocht B9448AA
(opbouwdeel)
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IDEALRAIN

VASTE HOOFDDOUCHEGLIJSTANGCOMBINATIE
M1

BADSET M1

Vaste hoofddouche
• met 1 functie
• G 1/2”
• 8 liter/minuut
• inclusief losse volumestroom 
 begrenzer voor 6 liter/minuut

Model Artikelnr 

Vaste hoofddouche A4844AA
met 1 functie

Model  Artikelnr 

Glijstangcombinatie M1 B9414AA
90 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie M1 B9418AA
72 cm
met renovatiefunctie
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie M1 B9412AA
60 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie M1
• 1 functie handdouche Ø10 cm
• anti-kalk functie
• draaibare handdouchehouder
• transparante zeepschaal
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar

Model Artikelnr

Badset M1 B9451AA
1-functie handdouche

Badset M1
• 1 functie handdouche Ø10 cm
• anti-kalk functie
• draaibare handdouchehouder
• doucheslang “Idealflex” 125 cm
• 8 l/min bij 3 bar
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IDEALRAIN PRO

GLIJSTANGCOMBINATIE
L

GLIJSTANGCOMBINATIE
M

GLIJSTANGCOMBINATIE
S

Model Artikelnr 

Glijstangcombinatie L3  B9840AA 
90 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie L3  B9838AA 
60 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie L1  B9839AA 
90 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie L1  B9837AA 
60 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie L
• met renovatiefunctie
• handdouche Ø12 cm
• anti-kalk functie
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar

Model Artikelnr 

Glijstangcombinatie M3  B9836AA 
90 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie M3  B9834AA 
60 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie M1  B9835AA 
90 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie M1  B9833AA 
60 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie M
• met renovatiefunctie
• handdouche Ø10 cm
• anti-kalk functie
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar

Model Artikelnr 

Glijstangcombinatie S3  B9832AA 
90 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie S3  B9830AA 
60 cm
3 functies handdouche

Glijstangcombinatie S1  B9831AA 
90 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie S1  B9829AA 
60 cm
1 functie handdouche

Glijstangcombinatie S
• met renovatiefunctie
• handdouche Ø8 cm
• anti-kalk functie
• doucheslang “Idealflex” 175 cm
• 8 l/min bij 3 bar
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CONNECT

WANDCLOSET
diepspoel

WANDCLOSET
vlakspoel

WANDCLOSET 
RANDLOOS

Model Artikelnr 

Wandcloset E823201
diepspoel

Zitting en deksel E712701
softclosing 

Zitting en deksel E712801

Zitting zonder deksel K706001

Zitting en deksel dun E772401
softclosing 

Zitting en deksel dun E772301

Wandcloset E771801 
diepspoel
met blinde bevestiging

Wandcloset
• 54 cm
• diepspoel
• geglazuurde spoelrand
• geschikt voor spoeling vanaf 
 4,5 liter
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Wandcloset E801701
vlakspoel

Zitting en deksel E712701
softclosing 

Zitting en deksel E712801

Zitting zonder deksel K706001

Zitting en deksel dun E772401
softclosing 

Zitting en deksel dun E772301

Wandcloset
• 54 cm
• vlakspoel
• geglazuurde spoelrand
• geschikt voor spoeling vanaf 
 6 liter
• exclusief closetzitting

Wandcloset randloos
• 54 cm
• diepspoel
• randloos
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Wandcloset E817401
randloos

Zitting en deksel E712701
softclosing 

Zitting en deksel E712801

Zitting zonder deksel K706001

Zitting en deksel dun E772401
softclosing 

Zitting en deksel dun E772301

4,5l4,5l

RANDLO
O

S

VLAKSPOEL
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CONNECT

WANDCLOSET
verkort

WANDCLOSET 
CONNECT AIR 
AQUABLADE®

Model Artikelnr 

Wandcloset E801801
48 cm verkort

Zitting en deksel E712701
softclosing 

Zitting en deksel E712801

Zitting zonder deksel K706001

Zitting en deksel dun E772401
softclosing 

Zitting en deksel dun E772301

Wandcloset E121701 
verkort
met blinde bevestiging

Wandcloset verkort
• 48 cm
• diepspoel
• geglazuurde spoelrand
• geschikt voor spoeling vanaf 
 4,5 liter
• exclusief closetzitting

Wandcloset AquaBlade®

• 54 cm
• diepspoel
• AquaBlade® waterval  
 spoelsysteem
• geschikt voor spoeling vanaf 
 4,5 liter
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Wandcloset E005401
AquaBlade®

Zitting en deksel E036801
softclosing 

Zitting en deksel E036701

Zitting en deksel dun E036601
softclosing 

Zitting en deksel dun E036501

4,5l 4,5l

AQ
UABLADE
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CONNECT FREEDOM

STAAND CLOSET + 6 CMWANDCLOSET 
RANDLOOS 
MINDERVALIDEN 70 CM

WANDCLOSET + 6 CM

Staand closet verhoogd
• 555 mm
• verhoogde uitvoering +6 cm
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Staand closet E607201
verhoogd +6 cm

Zitting en deksel E712701
softclosing 

Zitting en deksel E712801

Zitting zonder deksel K706001 

Zitting en deksel dun E772401
softclosing 

Zitting en deksel dun E772301

Wandcloset randloos 
mindervaliden
• 70 cm
• diepspoel
• randloos
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Wandcloset randloos E819401
mindervaliden 70 cm

Zitting en deksel E822501 

Zitting en deksel E824401
doorlopende scharnierpen 
wit 

Zitting en deksel E8244ST
doorlopende scharnierpen 
rood (RAL 3003) 

Zitting zonder deksel E822601 

Zitting zonder deksel  E821801
doorlopende scharnierpen 

Model Artikelnr

Wandcloset E607501 
54 cm 
verhoogd +6 cm

Zitting en deksel E712701
softclosing 

Zitting en deksel E712801

Zitting zonder deksel K706001

Zitting en deksel dun E772401
softclosing 

Zitting en deksel dun E772301

Wandcloset verhoogd
• 54 cm
• verhoogde uitvoering +6 cm
• exclusief closetzitting

+ 6 cm

RANDLO
O

S

+ 6 cm
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CONTOUR 21

WANDCLOSET 
MINDERVALIDEN 70 CM
DIEPSPOEL

WANDCLOSET 
RANDLOOS 
MINDERVALIDEN 70 CM

WANDCLOSET 
RANDLOOS 
MINDERVALIDEN 52 CM

Model Artikelnr 

Wandcloset V340401 
mindervaliden 70cm

Zitting en deksel K705301

Zitting en deksel K792701
doorlopende scharnierpen 

Zitting zonder deksel K792801
doorlopende scharnierpen

Wandcloset mindervaliden
• 70 cm
• diepspoel
• geglazuurde spoelrand
• exclusief closetzitting
• bevestiging van closetzitting en 
 deksel aan onderzijde

Wandcloset randloos 
mindervaliden
• 70 cm
• randloos
• exclusief closetzitting
• anti-bacterieel

Model Artikelnr 

Wandcloset E1536HY
randloos
mindervaliden 70 cm

Zitting en deksel S407701
  S406536 
  S4065RN 

Zitting zonder deksel S407801
  S406636 
  S4066RN 

Zitting en deksel K712201
doorlopende scharnierpen 

Zitting zonder deksel K712101
doorlopende scharnierpen

Model Artikelnr

Wandcloset E1537HY
randloos
mindervaliden 52 cm 

Zitting en deksel S407701
  S406536 
  S4065RN 

Zitting zonder deksel S407801
  S406636 
  S4066RN 

Zitting en deksel K712201
doorlopende scharnierpen 

Zitting zonder deksel K712101
doorlopende scharnierpen

Wandcloset randloos 
mindervaliden
• 52 cm
• diepspoel
• randloos
• exclusief closetzitting
• anti-bacterieel

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

RANDLO
O

S

NIE
UW

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

RANDLO
O

S

NIE
UW
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CONTOUR 21

WANDCLOSET 
MINDERVALIDEN 70 CM
VLAKSPOEL

STAAND CLOSET
RANDLOOS 
52 CM

WANDCLOSET
MET VOORGEVORMDE
ZITTING

STAANDCLOSET
MET VOORGEVORMDE
ZITTING

Model Artikelnr 

Wandcloset S311101 
mindervaliden 70cm

Zitting en deksel K705301

Zitting en deksel K792701
doorlopende scharnierpen 

Zitting zonder deksel K792801
doorlopende scharnierpen

Wandcloset mindervaliden
• 70 cm
• vlakspoel
• exclusief closetzitting
• bevestiging van closetzitting en 
 deksel aan onderzijde

Model Artikelnr

Staand closet S305601
randloos 52 cm
hoogte 41 cm 

Zitting en deksel S407701
  S406536 
  S4065RN 

Zitting zonder deksel S407801
  S406636 
  S4066RN 

Zitting en deksel K712201
doorlopende scharnierpen 

Zitting zonder deksel K712101
doorlopende scharnierpen

Staand closet randloos 
• 52 cm
• hoogte 41 cm
• randloos
• exclusief closetzitting

Model  Artikelnr 

Wandcloset met P259201
voorgevormde zitting

Model  Artikelnr 

Staand closet met P259101
voorgevormde zitting

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

RANDLO
O

S
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CONNECT

URINOIR
achteraansluiting

URINOIR
bovenaansluiting

URINOIRSCHOT

Model Artikelnr 

Urinoir E567101
met achteraansluiting

Horizontale sifon K822367

Urinoir
• achteraansluiting
• inclusief bevestigingsset
• verborgen toe- en afvoer
• spoelvolume ca. 0,3 - 0,7 l/sec
• minimanle spoelhoeveelheid 
 2 l/spoeling

Model Artikelnr 

Urinoir E567201
met bovenaansluiting

Verticale sifon K751501

Urinoir
• bovenaansluiting
• inclusief bevestigingsset
• verborgen toe- en afvoer
• spoelvolume ca. 0,3 - 0,7 l/sec
• minimanle spoelhoeveelheid 
 2 l/spoeling

Model Artikelnr 

Urinoirschot S612001

Urinoirschot
• keramiek
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CONNECT CUBE

WASTAFEL
zonder kraangat
met of zonder overloop

WASTAFEL
met kraangat
met overloop

WASTAFEL
met kraangat
zonder overloop

Model Artikelnr 

Wastafel 70 cm E773601 

Wastafel 65 cm E772901

Wastafel 60 cm E714101

Wastafel 55 cm E713901

Wastafel compact E714001 
55 cm

Wastafel 50 cm E713801

Fontein 40 cm E713701

Wastafel / fontein
• 1 kraangat midden 
 doorgestoken
• met overloop

Wastafel
• zonder kraangat

Model Artikelnr 

Wastafel 70 cm E810701
met overloop

Wastafel 70 cm E810801
zonder overloop

Wastafel 65 cm E810401 
met overloop

Wastafel 65 cm E810501 
zonder overloop

Wastafel 60 cm E810101 
met overloop

Wastafel 60 cm E810201 
zonder overloop

Wastafel 55 cm E811101 
met overloop

Wastafel 55 cm E811201 
zonder overloop

Wastafel compact E719401 
55 cm
met overloop

Model Artikelnr 

Wastafel 70 cm E810901
zonder overloop

Wastafel 65 cm E810601 
zonder overloop

Wastafel 60 cm E810301 
zonder overloop

Wastafel 55 cm E811301 
zonder overloop

Wastafel
• 1 kraangat midden 
 doorgestoken
• zonder overloop
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CONNECT ARC

WASTAFEL
zonder kraangat
met of zonder overloop

WASTAFEL
met kraangat
met overloop

WASTAFEL
met kraangat
zonder overloop

Model Artikelnr 

Wastafel 70 cm E774001 

Wastafel 65 cm E773201

Wastafel 60 cm E713501

Wastafel 55 cm E713101

Wastafel compact E133201 
55 cm

Fontein 45 cm E713001

Wastafel / Fontein
• met kraangat
• met overloop Wastafel

• zonder kraangat

Model Artikelnr 

Wastafel 70 cm E814301
met overloop

Wastafel 70 cm E814401
zonder overloop

Wastafel 65 cm E811701 
met overloop

Wastafel 65 cm E811801 
zonder overloop

Wastafel 60 cm E811401 
met overloop

Wastafel 60 cm E811501 
zonder overloop

Wastafel 55 cm E814801 
met overloop 

Wastafel 55 cm E814701 
zonder overloop

Model Artikelnr 

Wastafel 70 cm E814501
zonder overloop

Wastafel 65 cm E811901 
zonder overloop

Wastafel 60 cm E811601 
zonder overloop

Wastafel 55 cm E814801 
zonder overloop

Wastafel
• 1 kraangat midden 
 doorgestoken
• zonder overloop
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CONNECT FREEDOM

MINDERVALIDEN-
WASTAFEL

Mindervalidenwastafel
• 1 kraangat midden 
 doorgestoken

Model Artikelnr 

Mindervaliden- E548401
wastafel 80 cm
met overloop

Mindervaliden- E548201
wastafel 60 cm
met overloop

Mindervaliden- E548501
wastafel 60 cm
zonder overloop
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CONTOUR 21

FONTEIN MINDERVALIDEN-
WASTAFEL 60CM

MINDERVALIDEN-
WASTAFEL 65 CM

Model Artikelnr 

Fontein 37 cm S212201
met kraangat
zonder overloop
(Armitage Shanks branded) 

Fontein
• 37 cm
• zonder overloop

Model Artikelnr 

Mindervaliden- S238901
wastafel 60 cm
met kraangat
met overloop

Mindervaliden- E512301
wastafel 60 cm
met kraangat
zonder overloop

Mindervaliden- E512201
wastafel 60 cm
zonder kraangat
zonder overloop 

Mindervaliden- S240401
wastafel 60 cm
zonder kraangat
met overloop

Mindervalidenwastafel
• 60 cm

Model Artikelnr 

Mindervaliden- V216801
wastafel 65 cm
met kraangat
met overloop

Mindervaliden- S253301
wastafel 65 cm
met kraangat
zonder overloop

Mindervaliden- S253401
wastafel 65 cm
zonder kraangat
zonder overloop 

Mindervalidenwastafel
• 65 cm
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CONTOUR 21

ZIEKENHUIS 
UITGIETBAK OP VOET

ZORG-WASTAFEL UITGIETBAK 445 MM

Model  Artikelnr

Ziekenhuis  J377201
uitgietbak op voet
46 cm

Inox rooster  J3494AA

Bevestigingsset TT0257919

Ziekenhuis uitgietbak
• op voet
• 46 cm
• te monteren met inox rooster
• te bevestigen met hoekijzers

Model Artikelnr 

Zorg-wastafel 60cm S242401
met kraangat
zonder overloop

Zorg-wastafel 50cm S241201
met kraangat
zonder overloop

Zorg-wastafel 50cm S241301
zonder kraangat
zonder overloop

Zorg-wastafel 40cm S240601
met kraangat
zonder overloop

Zorg-wastafel 40cm S240701
zonder kraangat
zonder overloop

Zorg-wastafel

Model Artikelnr

Uitgietbak R380601
445 mm

Rooster R6378AA

Bevestigingsset K730567

Uitgietbak
• 445 mm
• met stootrand
• te monteren met rooster
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CONTOUR 21

WANDGREEP WANDGREEP WANDGREEP

Model Artikelnr 

Wandgreep 30 cm S6450AC
  S6450LJ
  S645036
  S6450RN

Wandgreep 45 cm S6452AC
  S6452LJ
  S645236
  S6452RN

Wandgreep 50 cm S6453AC
  S6453LJ
  S645336
  S6453RN

Wandgreep 60 cm S6454AC
  S6454LJ
  S645436
  S6454RN

Wandgreep 70 cm S6455AC
  S6455LJ
  S645536
  S6455RN

Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat

Model Artikelnr

Wandgreep 120 cm S6461AC
  S646136

Wandgreep 175 cm S6462AC
  S646236

Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat

Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat

Model Artikelnr 

Wandgreep 75 cm S6456RN

Wandgreep 80 cm S6457AC
  S645736
  S6457LJ

Wandgreep 90 cm S6458AC
  S6458LJ
  S645836
  S6458RN

Wandgreep 100 cm S6459AC
  S6459LJ
  S645936
  S6459RN

Wandgreep 110 cm S6460AC
  S646036
  S6460RN

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016
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CONTOUR 21

WANDGREEP RUGKUSSENWANDGREEP GEBOGEN

Model Artikelnr 

Wandgreep rechts S6473AC
90° S6473LJ
90 x 40 cm S647336
  S6473RN

Wandgreep links S6474AC
90° S6474LJ
90 x 40 cm S647436
  S6474RN

Wandgreep
• voor wandmontage
• aluminium gecoat
• 90°
• 90 x 40 cm

Model Artikelnr 

Rugkussen voor S688467
wandsteun

Bevestigingsbeugel S6481AC
diepte 17 cm S6481LJ
  S648136
  S6481RN

Bevestigingsbeugel S6466AC
diepte 22 cm S6466LJ
  S646636
  S6466RN

Rugkussen
• voor wandmontage
• inclusief 
 bevestigingsmateriaal
• aluminium gecoat
• bevestigingsbeugels separaat 
 te bestellen

Model Artikelnr

Wandgreep S6472AC
135° gebogen S6472LJ
45 x 45 cm S647236

Wandgreep
• voor wandmontage
• 135° gebogen
• 45 x 45 cm
• aluminium gecoat

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011
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CONTOUR 21

OPKLAPBARE
ARMSTEUN

HANDDOUCHEHOUDER 
VOOR WANDGREEP

KANTELBARE SPIEGEL

Model Artikelnr 

Opklapbare armsteun S6360AC
80 cm S6360LJ
  S636036
  S6360RN

Opklapbare armsteun S6361AC
65 cm S6361LJ
  S636136
  S6361RN

Closetrolhouder voor S0709AC
opklapbare armsteun S6363LJ
  S636336
  S6363RN

Opklapbare armsteun
• voor wandmontage
• aluminium gecoat
• maximale verticale (statische) 
 belasting van 200 kg
• afdekkappen van kunststof

Closetrolhouder
• kunststof
• voor opklapbare armsteun

Model Artikelnr 

Handdouchehouder S6477AC
voor wandgreep S6477LJ
  S647736
  S6477RN

Handdouchehouder voor 
wandgreep

Model Artikelnr 

Kantelbare spiegel  S5059BH 
50 x 70 cm

Kantelbare spiegel 
• 50 x 70 cm

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016

AC 
RAL9016

LJ
RAL7005

36 
RAL5011

RN 
RAL7016
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CONTEMPORARY 21

OPKLAPBARE 
ARMSTEUN

WANDGREEP WANDGREEP
135° GEBOGEN

Model Artikelnr 

Opklapbare armsteun S6362AA
80 cm S6362MY

Opklapbare armsteun
• voor wandmontage
• 80 cm

Model Artikelnr 

Wandgreep 45 cm S6486AA
  S6486MY

Wandgreep 60 cm S6484AA
  S6484MY

Wandgreep
• voor wandmontage

Wandgreep
• voor wandmontage

Model Artikelnr 

Wandgreep S6487AA
45 x 45 cm S6487MY 
135° gebogen

AA
chroom

MY
RVS-look

AA
chroom

MY
RVS-look

AA
chroom

MY
RVS-look



4646

CONTOUR 21 SCHOOLS

WASTAFEL 60 CM WASTAFEL 40 CM

Model Artikelnr 

Wastafel 60 cm S266401

Wastafel 
• 60 cm
• met kraangat
• zonder overloop
• exclusief kraan

Model Artikelnr 

Wastafel 40 cm S263901

Wastafel 
• 40 cm
• met kraangat
• zonder overloop
• exclusief kraan
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CONTOUR 21 SCHOOLS

WANDCLOSET 
RANDLOOS
7 TOT 11 JAAR

STAAND CLOSET 
RANDLOOS
7 TOT 11 JAAR

STAAND CLOSET 
RANDLOOS
3 TOT 7 JAAR

Model Artikelnr 

Wandcloset randloos  S312801 
voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Zitting en deksel, wit S453601  
Zitting en deksel, blauw S453636  
Zitting en deksel, geel S453679  
Zitting en deksel, rood S4536GQ

Zitting, wit  S454501  
Zitting, blauw S454536  
Zitting, geel S454579  
Zitting, rood S4545GQ

Wandcloset randloos
• voor kinderen van 7 tot 11 jaar
• randloos
• hoogte 355 mm
• diepspoel
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Staand closet randloos  S312601 
voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Zitting en deksel, wit S453601  
Zitting en deksel, blauw S453636  
Zitting en deksel, geel S453679  
Zitting en deksel, rood S4536GQ

Zitting, wit  S454501  
Zitting, blauw S454536  
Zitting, geel S454579  
Zitting, rood S4545GQ

Staand closet randloos
• voor kinderen van 7 tot 11 jaar
• randloos
• diepspoel
• horizontale afvoer H/PK
• exclusief closetzitting

Model Artikelnr 

Staand closet randloos  S312301 
voor kinderen van 3 tot 7 jaar

Zitting en deksel, wit S453301  
Zitting en deksel, blauw S453336  
Zitting en deksel, geel S453379  
Zitting en deksel, rood S4533GQ

Zitting, wit  S454201  
Zitting, blauw S454236  
Zitting, geel S454279  
Zitting, rood S4542GQ

Staand closet randloos
• voor kinderen van 3 tot 7 jaar
• randloos
• diepspoel
• horizontale afvoer H/PK
• exclusief closetzitting

RANDLO
O

S

RANDLO
O

S

RANDLO
O

S
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