
DE COMPLETE 
SANITAIR AANBIEDER

VOOR DE WONINGBOUW



Ideal Standard

Als enige fabrikant biedt Ideal Standard een compleet programma dat is ingesteld op de totale badkamer: 
van kranen, keramiek en meubels tot acryl douchebakken, solid composiet douchevloeren en 
douchecombinaties. Ideal Standard staat voor innovatieve concepten, die worden gekenmerkt door een 
hoge mate van design, duurzaamheid en functionaliteit. Onze technologieën zorgen voor  
gebruiksgemak, besparingen en veiligheid in de badkamer. Onze producten dragen sterke internationale 
merknamen: Ideal Standard, Jado en Venlo.

Voor professionals, door professionals, 
al meer dan 100 jaar lang

Al meer dan 100 jaar ontwikkelen en produceren wij producten 
voor de badkamer. Met liefde voor het detail, hoge eisen aan 
de kwaliteit, het streven naar innovatieve oplossingen en lage 
schoonmaakkosten. Vanwege onze puur ambachtelijke 
vaardigheden hebben wij ons in onze bedrijfstak ontwikkeld tot 
Europees marktleider. Onze producten inspireren de 
gebruikers in veel hotels uit bekende hotelketens, in 
commerciële gebouwen, zorgcentra en ziekenhuizen en in 
talrijke residentiële en sociale woningbouw projecten. 

Architecten 
Adviseurs

Aannemers

Projecten
Afhaalbalies
Showroom

Installateurs
Technische dienst

Facilitaire managers

Kennis van water

Ideal Standard wil haar opgedane kennis over water graag delen met de professional. Kennis over hoe 
water het meest efficiënt en effectief toegepast kan worden in woningen, publieke ruimtes en in de  
zorgsector. Deze kennis geeft ondersteuning in de dagelijkse werkzaamheden van de professional.



Made in Europe

Kranen

Keramiek

Baden en 
douchebakken

Overig

Een geschiedenis vol innovaties

1902

Intelligente infectie con-
trole  in de zorg met de 
lancering van Markwik

IdealBlue™ technologie 
voor betere waterbesparing 

& hygiëne

1e bad uit één 
stuk

1965

1e anti-slip bad voor meer 
veiligheid

1969

Uitvinding van de keramische 
cartouche, zorgt voor de 1e 

niet-druppelende eenhendelkraan

1979

Uitvinding van het 
randloos closet voor 

betere hygiëne

1990

TopFix, een primeur in de 
sector voor een snellere & 
gemakkelijkere installatie

2000

Uitvinding van de  
waterbesparende Click 

technologie & cartouche

2007

2011

2015

Nieuwe standaard voor 
hygiëne met AquaBlade® 

waterval spoeltechnologie

2016

FirmaFlow™, onze meest 
duurzame cartouche

2017

Ipalyss®, onze nieuwe 
serie ultra dun keramiek

2018

Intellimix, de ultieme  
combinatie van kosten-

besparing & gebruiksgemak

Onze producten worden uitsluitend gefabriceerd in ISO-gecertificeerde fabrieken in Europa.  
Ideal Standard heeft 18 productiefaciliteiten verspreid over heel Europa. Elke fabriek heeft een eigen  
specialisme van kranen tot acryl en van meubels tot keramiek. Egypte bezit van oudsher het specialisme 
van het vervaardigen van hoogwaardige baden en douchebakken.

Ideal Standard heeft als missie een toonaangevende leverancier van innovatieve designoplossingen 
voor de badkamer te zijn en te blijven. In de geschiedenis heeft Ideal Standard al vele nieuwe maatstaven 
in de sanitair wereld ontwikkeld en geïntroduceerd.
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Wastafelkranen

Toiletkraan F3048AA
Venlo Nimbus II Messing

koud water
draaibare uitloop
straalregelaar
koppeling 12 mm
eco

Wastafelmengkraan F3051AA
Venlo Nimbus II Messing

draaibare uitloop
straalregelaar
met ketting
Top Fix
eco

Toiletkraan F3046AA
Venlo Nimbus II Messing

koud water
straalregelaar
koppeling 12 mm
eco

Toiletkraan F3045AA
Venlo Nimbus II Messing

hoog
koud water
straalregelaar ingebouwd
koppeling 12 mm
eco

TOP-FIX
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Messing Project Comfort Nostalgisch



www.idealstandardnederland.nl

Wastafelkranen

Wastafelmengkraan ECO 
B8176AA
Venlo Nimbus eenhendel

met hoge uitloop
met ketting

Wastafelmengkraan ECO 
B8178AA
Venlo Nimbus eenhendel

met ketting

Wastafelmengkraan
Venlo Nimbus Look

5 l/min, met ketting  F3204AA
GRANDE, met waste  B0455AA

Wastafelmengkraan F3202AA
Venlo Nimbus Look

met hoge uitloop
met waste

Toiletkraan F3213AA
Venlo Nimbus Look

5 l/min 
G1/2”
koud

5 l/min

5 l/min

50%

50%

ECO

ECO
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Wastafelmengkraan
Venlo Nimbus Blue
5 l/min, met waste,  F2959AA
BlueStart   
5 l/min, met ketting,  F2960AA
BlueStart

Wastafelmengkraan GRANDE 
F2961AA
Venlo Nimbus Blue
5 l/min
met waste
BlueStart

Wastafelmengkraan F2962AA
Venlo Nimbus Blue
met hoge ronde buisuitloop
5 l/min 
met waste
BlueStart

5 l/min

5 l/min

5 l/min

Onderdelenkoffer F964979NU
Venlo Sparepart Plus

inclusief box met uitlopen
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Douche- & badkranen

Douchemengkraan F3060AA
Venlo Nimbus II Messing

h.o.h. 150 mm
slangaansluiting 1/2”
eco

Douchemengkraan F3056AA
Venlo Nimbus II Messing

h.o.h. 120 mm
slangaansluiting 1/2”
eco

Douchemengkraan B0411AA
Venlo Nimbus Look

h.o.h. 150 mm
met S-koppelingen

Douchethermostaat A4503AA
Venlo Nimbus thermostaat

h.o.h. 150 mm
Cool Body
exclusief S-koppelingen en 
rozetten

Bad/douchemengkraan 
B1421AA
Alpha

h.o.h. 150 mm
met omstelling
inclusief S-koppelingen en 
rozetten

Bad/douchethermostaat
A5551AA
Venlo Nimbus thermostaat
h.o.h. 150 mm
Cool Body
met omstelling
exclusief S-koppelingen en 
rozetten

Douchethermostaat A4618AA
Ceratherm 100

h.o.h. 150 mm
Cool Body 
inclusief S-koppelingen en 
rozetten

Bad/douchethermostaat 
A4642AA
Venlotherm
h.o.h. 150 mm
Cool Body 
met geïntegreerde omstelling
exclusief S-koppelingen en 
rozetten

Bad/douchemengkraan 
B0412AA
Venlo Nimbus Look

h.o.h. 150 mm
met omstelling
met S-koppelingen

S-koppeling met rozet (2 stuks)
B960019AA
niet afsluitbaar, h.o.h. 150 mm

S-koppeling met rozet (2 stuks)
F960957AA
niet afsluitbaar, h.o.h. 120 mm

S-koppeling met rozet (2 stuks)
A961893AA

afsluitbaar
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Douchethermostaat A4502AA
Venlo Nimbus thermostaat

h.o.h. 120 mm
Cool Body
exclusief S-koppelingen en 
rozetten
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Glijstangcombinaties

Glijstangcombinatie B9315AA
Venlo Aqua douchesysteem

glijstang 600 mm
handdouche (1 functie)
doucheslang “Metalflex” 150 cm
8 l/min

Handdouche B9314AA
Venlo Aqua douchesysteem

1 functie
8 l/min

Badset B9316AA
Venlo Aqua douchesysteem

1 functie handdouche
doucheslang “Idealflex” 125 cm
8 l/min

Cool Body : de thermostaten zijn voorzien van een speciaal ontwerp waarbij de buitenzijde van 
het thermostaathuis niet warmer wordt dan het mengwater. 

40° temperatuurstop : voorkomt dat de 40° C wordt overschreden waardoor het risico voor 
verbranding wordt beperkt.

50% volumebegrenzing : de eco-stop zorgt ervoor dat u tot 50 % minder water kunt verbruiken.

8 liter per minuut : handdouche is begrensd op maximaal 8 liter per minuut.8 l/min

Renovatiefunctie : de bevestigingspunten van de glijstang zijn verschuifbaar.

Doucheset / renovatieset
A5538AA
Venlo Aqua douchesysteem /
Venlo Nimbus thermostaat
douchethermostaat
glijstangcombinatie

B9318AA + A4503AA

Glijstangcombinatie B9319AA
Venlo Aqua douchesysteem
glijstang 900 mm 
met renovatiefunctie
3 functies handdouche
doucheslang “Metalflex” 175 cm
zeepschaal
8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min

8 l/min
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renovatie functie

renovatie functie
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Wandclosets

Wandcloset V390601
Eurovit

diepspoel
520 mm
2 bevestigingsgaten
exclusief closetzitting

Wandcloset randloos E824601
Connect

diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L
exclusief closetzitting

Wandcloset E824501
Connect
diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L
exclusief closetzitting
ook verkrijgbaar met blinde 
bevestiging (E771801)

Wandcloset verkort E801801
Connect
diepspoel 
480 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L
exclusief closetzitting
ook verkrijgbaar met blinde 
bevestiging (E121701)

Wandcloset T331101
Nouveau

530 mm
diepspoel
exclusief closetzitting

Inbouwspoelreservoir 
W3710AA

inclusief drukplaat verchroomd

isolatiemat separaat bestellen 
(T604900)

8
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Overige closets

Zitting en deksel K705301
Eurovit

Zitting en deksel P518001
Eurovit

softclosing

Staand closet V320101
Eurovit

vlakspoel
horizontale afvoer H/PK
met aansluiting reservoir 3/6 L
4 bevestigingsgaten
exclusief closetzitting

Staand closet V313101
Eurovit

vlakspoel
verticale afvoer C/AO
met aansluiting reservoir 3/6 L
4 bevestigingsgaten
exclusief closetzitting

Staand closet V311601
Eurovit
verhoogd +60 mm
vlakspoel
horizontale afvoer H/PK
met aansluiting reservoir 3/6 L
4 bevestigingsgaten
exclusief closetzitting

Staand closet V311701
Eurovit
verhoogd +60 mm
vlakspoel
verticale afvoer C/AO
met aansluiting reservoir 3/6 L
4 bevestigingsgaten
exclusief closetzitting

Staand closet E804301
Connect

diepspoel
horizontale afvoer H/PK
met aansluiting reservoir 3/6 L
4 bevestigingsgaten
exclusief closetzitting

Staand closet combinatie 
PACK E878501
Eurovit

diepspoel
horizontale afvoer H/PK
inclusief reservoir en 
closetzitting

Staand closet combinatie 
PACK E878601
Eurovit

diepspoel
verticale afvoer C/AO
inclusief reservoir en 
closetzitting

Opbouwspoelreservoir 
P921001

kunststof
niet omkeerbaar
inclusief toevoerbuis
6/9 liter spoeling
zijaansluiting links

Accessoires set K7211NU
IOM

handdoekhaak
closetborstelgarnituur
closetrolhouder met deksel
reserve-closetrolhouder

Wandcloset V340301
Eurovit

vlakspoel
520 mm
exclusief closetzitting

Zitting en deksel E712801
Connect

Zitting en deksel E712701
Connect

softclosing

9

+ 6 cm + 6 cm
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Wastafels

Wastafel V144001
Eurovit

600 mm
met kraangat
met overloop
exclusief kraan

Wastafel V302701
Eurovit

600 mm
met kraangat
met overloop
exclusief kraan

Fontein V211301
Eurovit

360 x 250 mm
met kraangat rechts

Wastafel E714101
Connect Cube

600 x 460 mm
met kraangat
met overloop

Wastafel E713501
Connect Arc

600 x 460 mm 
met kraangat
met overloop

Fontein E791301
Connect Arc

350 x 260 mm
met kraangat rechts
met overloop
exclusief kraan

10
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Keukenkranen

Keukenmengkraan ECO 
B8185AA
Venlo Nimbus eenhendel

Eco KoudeStart

Keukenmengkraan F3055AA
Venlo Nimbus II Messing

draaibare uitloop
straalregelaar
Top Fix
eco

Keukenmengkraan B8183AA
Venlo Nimbus eenhendel

met hoge ronde buisuitloop

Keukenmengkraan ECO 
F3212AA
Venlo Nimbus Look

Eco KoudeStart

Keukenmengkraan B9482AA
Venlo Nimbus Medical

(Venlo branded)
met open greep 204 mm

TOP-FIX

50%

ECO

50%

50%

ECO
50%

Keukenwandmengkraan 
F3063AA
Venlo Nimbus II Messing

draaibare onderuitloop
h.o.h. 150 mm
exclusief S-koppelingen en 
rozetten

Keukenwandmengkraan 
F3062AA
Venlo Nimbus II Messing

draaibare bovenuitloop
h.o.h. 150 mm 
exclusief S-koppelingen en 
rozetten

Keukenmengkraan F2832AA
Venlo Nimbus eenhendel

met hoge hoekige buisuitloop

50%

Keukenmengkraan B8184AA
Venlo Nimbus eenhendel

50%
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Keukenthermostaat A5545AA
Venlo Medical Therm

met draaibare uitloop
1-gats

ook verkrijgbaar met haak

Keukenmengkraan F2964AA
Venlo Nimbus Blue

hoog
BlueStart

Keukenmengkraan F2963AA
Venlo Nimbus Blue

met hoge ronde buisuitloop
BlueStart

50% 50%
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Zorg

Mindervaliden wastafel 
E548201
Connect Freedom

600 mm
met kraangat
met overloop
exclusief kraan

Zitting en deksel E712801
Connect Freedom

Wandgreep S6454AC
Contour 21 wandgrepen

600 mm
(alu gecoat)
wit

Handdouchehouder S6477AC
Contour 21 wandgrepen

voor wandgreep
wit

met geïntegreerde grepen
(aanzicht onderzijde)

Wandgreep S6472AC
Contour 21 wandgrepen

45°
450 x 450 mm
(alu gecoat)
wit

AC Wit, RAL no. 9016

36 Blauw, RAL no. 5011

LJ Grijs, RAL no. 7005

RN Donkergrijs, RAL no. 7016

12

Wandcloset verhoogd E607501
Connect Freedom

540 mm
verhoogd +6 cm
exclusief closetzitting
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Zorg

Wastafelmengkraan B9478AA
Venlo Nimbus Medical

met open greep 170 mm

Wastafelmengkraan B0543AA
Connect Blue

met beugelgreep
met waste
BlueStart

Wastafelmengkraan B8219AA
CeraPlus

veilige sluiting over koud
met waste
anti-diefstal laminaire 
straalregelaar
hendel 180 mm

Voormengthermostaat 
A5776AA
CeraPlus

geschikt voor thermische 
desinfectie
montage alleen i.c.m. 
verbindingsstuk (A5777AA)

Wastafelthermostaat A5547AA
Venlo Medical Therm

met draaibare uitloop
met haak
1-gats
ook verkrijgbaar zonder haak

Douchethermostaat A5643AA
CeraPlus
met speciale greep 
met haak
h.o.h. 150 mm
Cool Body
met S-koppelingen en rozetten
ook verkrijgbaar zonder haak

50%

50%

Armsteun S6360AC
Contour 21 wandgrepen
800 mm 
opklapbaar 
(alu gecoat)
wit

Closetrolhouder S6363AC

Wandcloset randloos E819401
Connect Freedom

700 mm
voor mindervaliden diepspoel
inclusief toevoerverlenging
exclusief closetzitting
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Toiletkraan BC117AA
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Wandcloset randloos

Wandcloset randloos E824601
Connect

diepspoel 
540 mm
geschikt voor spoeling v.a. 4,5 L
exclusief closetzitting

Zitting en deksel E712801
Connect

Wandcloset randloos
S312801
Contour 21 Schools

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

Zitting en deksel S4536GQ
Contour 21 Schools

rood
voor kindercloset voor kinderen 
van 7 tot 11 jaar
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Duobad K813401
Hotline

1800 x 800 mm
zonder potenset

Bad K274901
Hotline new

1700 x 750 mm
zonder potenset
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CeraPlus electronische kranen

Electronische 
wastafelmengkraan A6146AA
Ideal Pure, met menging, 
netaansluiting 230V, 
geïntegreerde electronica,
veiligheidsstop na 55 seconden,
thermische desinfectie mogelijk,
sprong 116 mm, 
hoogte uitloop 113 mm

Electronische wandwastafel-
mengkraan A6152AA
opbouwdeel
netaansluiting 230V
met thermostatische menging
vaste uitloop 230 mm
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 seconden

Electronische wandwastafel-
mengkraan A6148AA
opbouwdeel, 
netaansluiting 230V, 
met thermostatische menging, 
vaste uitloop 150 mm,
geïntegreerde electronica,
veiligheidsstop na 55 seconden

Electronische wandwastafel-
mengkraan A6154AA
opbouwdeel, netaansluiting 230V, 
met thermostatische menging, 
vaste uitloop 230 mm,
geïntegreerde electronica, 
veiligheidsstop na 55 seconden, 
geschikt voor thermische 
desinfectie

Electronische 
douchemengkraan A6156AA

opbouwdeel
netaansluiting 230V
met thermostatische menging
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 seconden

Electronische 
douchemengkraan A6158AA
opbouwdeel
netaansluiting 230V
met thermostatische menging
geïntegreerde electronica
veiligheidsstop na 55 seconden
geschikt voor thermische 
desinfectie

Electronische wandwastafel-
mengkraan A6150AA
opbouwdeel, netaansluiting 230V, 
met thermostatische menging,
vaste uitloop 150 mm,
geïntegreerde electronica,
veiligheidsstop na 55 seconden,
geschikt voor thermische 
desinfectie

Electronische 
wandmengkraan A4159AA

zonder menging

Electronische 
wandmengkraan A4160AA

afzonderlijke sensor
uitloop 150 mm
zonder menging

15
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Technische informatie

De Venlo thermostaat...

Nimbus thermostaat
De thermostaat is voorzien van een speciaal ontwerp waarbij de

buitenzijde van het thermostaathuis niet in contact komt met het binnenwerk

waar het water doorheen loopt. Deze Cool Body technologie zorgt voor een

maximale veiligheid en comfort.

1. Totale veiligheid

Het geïsoleerde ontwerp zorgt dat het thermostaathuis koel blijft en biedt 

een optimale bescherming tegen verbranding.

2. 100% prestaties

Anti-kalkpatroon met lange levensduur.

3. Perfecte betrouwbaarheid

De 1e blokkering voorkomt dat de 40°C temperatuur wordt overschreden

waardoor het risico voor verbranding wordt beperkt. Tevens wordt het 

warme water afgesloten als er geen koudwatertoevoer is.

4. Maximum waterbesparing

De eco-stop zorgt ervoor dat u tot 50% minder water kunt verbruiken.

5. Ideaal comfort

Constante temperatuurprestaties: het uitgaande mengwater heeft steeds

een constante temperatuur ondanks de temperatuurschommeling van het

aangevoerde water.

100% isolatie

Het ontwerp biedt u 100% isolatie van het thermostaathuis. Dus een

uiterst veilige oplossing. Bewezen door de resultaten van de thermografietest

(zie afbeelding). Nergens hete plaatsen op het kraanhuis van de Venlo

Nimbus thermostaat.

Gemakkelijk te reinigen

De neutrale vormgeving zorgt voor een vloeiende overgang tussen het huis 

en de handgreep en is daardoor eenvoudig te reinigen.

Functionaliteit

De temperatuur en het watervolume zijn eenduidig afleesbaar doordat de

indicatoren op het huis van de thermostaat zijn aangebracht.

Nimbus Cool Body

technologie

Thermostaat concurrent

Nimbus thermostaat

Duidelijke afleesbaarheid

A5538AA

Doucheset met 

renovatiefunctie 150 mm

A4502AA

Douchethermostaat

120 mm

A4503AA

Douchethermostaat

150 mm

A5551AA

Bad/douchethermostaat

150 mm

* De thermostaten worden geleverd exclusief S-koppelingen en rozetten
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Technische informatie

Features

• Comfort & gemak

Door het grote zwenkbereik van de hendel op 

de CLICK 50% Volumestop kunt u de 

temperatuur nauwkeurig en gemakkelijk 

instellen van 34° tot 42°C.

• Besparing van water en energie

De CLICK 50% Volumestop beschikt over een 

ontgrendelbare waterbesparingsstand. Een 

weerstandspunt beperkt de volumestroom tot 

50%, wat neerkomt op 6 liter om de handen te 

wassen. Voorbij dat punt kan de volume-

stroom op het maximum worden ingesteld 

om bijvoorbeeld de wastafel te laten vollopen 

of meer water te krijgen voor de handdouche.

• Drukafhankelijke temperatuur instelling

De CLICK 50% Volumestops zijn voorzien van 

een drukafhankelijke temperatuur instelling. 

Het draaibereik van de hendel van de 

eenhendelmengkraan kan beperkt worden 

waardoor het gemengde water minder warm 

wordt. Het is een mechanische begrenzing 

waarbij het gemengde water afhankelijk is van 

de wateraanvoerwaarden (o.a. watervolume, 

-druk en -temperatuur). Indien de toevoer van 

koud water vermindert zal de temperatuur 

van het gemengde water, bij de ingestelde 

begrenzing, toenemen tot het maximum van 

de warmwater toevoer. 

Afhankelijk van de individuele voorkeur kan 

men uit 7 verschillende standen kiezen.

Installatiegemak 

KEUKENMENGKRAAN

- Metalen hendel

- Draaibare gegoten uitloop

- Metalen voetstuk

Bevestigingskit :

- Verstevigingsplaat voor keukenblad, waarmee de kraan beter en stabieler  kan worden 

   gemonteerd

- Metalen bevestigingsbeugel

- Zeskantige lange bevestigingsmoer met inkepingen om het aandraaien te vergemakkelijken

- Flexibele gevlochten leidingen in RVS 350 mm, geleverd, gemonteerd en in de fabriek getest

CLICK 50% Volumestop met 2 keramische schijven met :

(CLICK = Comfort, Lange levensduur, Intelligentie, Controle, Know-how)

- Mechanisch instelbare drukafhankelijke temperatuur instelling

- Waterbesparingsstand 50% van het maximale volume

• Veiligheid tegen bacteriën

De bad/douche- en de douchemodellen 

worden geleverd met een terugslagklep om 

overheveling via de handdouche te 

voorkomen. Dat is een beveiliging tegen 

bacteriologische risico’s in het geval de 

wateraanvoer zou worden onderbroken of er 

een drukverlaging optreedt.

• Geluidscomfort

De muuraansluitingen of flexibele leidingen 

zijn uitgerust met een dempend systeem om 

het geluid van stromend water te 

verminderen.

• Eenvoudige installatie

Alle modellen voor wastafel en keukenkraan 

zijn zeer snel te monteren dankzij het Easy-Fix 

systeem. De flexibele slangen met geborgde 

wartels maken de aansluiting zeer eenvoudig, 

ongeacht de staat van de installatie, de plaats 

of het type aanvoer van warm en koud water. 

Deze flexibele slangen zitten in een 

gevlochten mantel in RVS en zijn bestand 

tegen variaties in temperatuur (van - 10 °C tot 

+ 90°C) en druk (van 0,5 tot 10 bar). De 

muurmodellen worden geleverd met 

excentrische aansluitingen en met rozetten 

die borg staan voor een perfecte afdichting en 

een esthetische montage, ongeacht de manier 

waarop de leidingen werden ingewerkt in de 

muur.

34°
42°

min maxwarm water
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Ons nieuwe keramisch mengpatroon is in  
Duitsland ontwikkeld en is de beste en meest 
duurzame die we ooit hebben geproduceerd. Het 
ontwerp is slanker en duurzamer dan voorheen. 
Elk onderdeel van het mengpatroon is nauwkeurig 
vervaardigd en geassembleerd met het doel een 
perfecte kwaliteit en een langdurige functionaliteit 
te garanderen.

Aanzienlijk beter:
De behuizing van het nieuwe mengpatroon is  
gemaakt van innovatief hoogwaardig kunststof. 
Hierdoor zijn de kranen nog duurzamer doordat 
er minder snel slijtage optreedt. Bovendien is het 
materiaal bestand tegen temperaturen tot 95° C 
(waar de standaard 80° C is). De extreem harde en 
nauwkeurig geslepen keramische schijven zijn 
geoptimaliseerd waardoor een nauwkeurige en 
soepele bediening van de greep mogelijk is.

Met de geïntegreerde, instelbare drukafhankelijke 
temperatuur instelling kan de warmwatertoevoer 
naar wens begrensd worden. Dit verlaagt het 
risico op verbranding en brandwonden.

Een roestvrijstalen overbrengingspen vormt de 
besturingseenheid van het mengpatroon. De 
overbrengingspen is nauwkeurig aangesloten op 
de greep en garandeert een langdurige  
functionele betrouwbaarheid en een precieze en 
soepele bediening.

Het resultaat is een perfect afgestemd 
mengpatroon. dat bijna twee keer zo lang  
meegaat als de standaardnorm in het sanitair 
voorschrijft. Met 500.000 gebruik bewegingen (in 
vergelijking met de standaardnorm van 300.000 
gebruik bewegingen) hebben Venlo Nimbus Blue 
kranen een levensduur van tientallen jaren bij 
dagelijks gebruik. Dat noemen wij permanente 
betrouwbaarheid.

In 1969 hebben we een 
revolutie teweeggebracht 
in de sanitairmarkt met de 
uitvinding van het  
mengpatroon met  
keramische schijven.  
Door deze innovatie 
behoorden lekkende 
eenhendelkranen tot de 
verleden tijd.

VENLO NIMBUS BLUE

DE VIER VOORDELEN 1.
Permanente betrouwbaarheid

SLANKER

500.000

SOEPEL

EN ROBUUSTER

GEBRUIK BEWEGINGEN

EENVOUDIGE BEDIENING 
VOOR EEN EFFECTIEVE 
PRECISIE EN ULTIEM 
COMFORT

GERMAN ENGINEERING
MADE IN EUROPE
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Met Venlo Nimbus Blue kranen bespaart u 
water. De keukenkranen zijn uitgevoerd 
met een verbeterde CLICK-technologie, 
een ingebouwde mechanische weerstand 
in de greep zorgt voor een beperkte 
waterstroom tot vijf liter per minuut in 
plaats van de gebruikelijke negen liter per 
minuut. De besparing op water kan 
oplopen tot een aanzienlijke hoeveelheid 
en levert naast milieu besparing ook een 
aanzienlijke  
kostenbesparing op.  
De waterstroom blijft constant 
en sterk ongeacht de  
temperatuur, 
doordat het 
water wordt 
gemengd met lucht.

Venlo Nimbus Blue kranen worden  
gemonteerd met behulp van de EASY FIX 
onderbevestigingsmethode. Een enkele 
roesvrijstalen bout, gecombineerd met een 
speciale afdichting en een een anti-slip 
metalen klem, bevestigt en centreert de 
mengkraan automatisch. Dit vermindert 
de installatietijd met 30% en zorgt zo voor 
een snelle, eenvoudige en kostenefficiënte 
installatie.

Met BlueStart technologie heeft u een 
uniek energiebesparend mechanisme in 
handen. Deze functie helpt u water,  
energie, en dus geld, te besparen door 
vanaf de start alleen koud water te leveren, 
wanneer de greep tot aan de middelste 
stand staat. Dit stukje vernuftig techniek 
zorgt ervoor dat het mengen van het water 
wordt uitgesteld waardoor er extra  
energie bespaard wordt, doordat de  
CV-ketel niet onnodig geactiveerd wordt. 

Door de water- en energiebesparingen 
verdient de Venlo Nimbus Blue kraan zijn 
investering op korte termijn terug.

3.

2.

Waterbesparing

Snelle en eenvoudige  
installatie - bespaar 30% 
op de installatietijd

4.
BlueStart

Venlo Nimbus Blue 
met BlueStart 

Standaard mengkraan
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Energie

Water

Besparing

Energie

Water

VOLUMESTROOMBEGRENZER  
5 L/MIN
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