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Ultra Flat New

Introductie

De nieuwe essentie.

De Ultra Flat New-collectie onderscheidt
zich door een puur en doelbewust
design.
Zonder onnodige franjes, teruggebracht
tot de essentie en ultradun, glad en
stijlvol zorgt de collectie voor een strakke
uitstraling van een sanitaire ruimte – en
maakt het voor klanten mogelijk om
meer met minder te bereiken.

Ultra Flat New douchebak 90 x 70 cm, mat wit / Ceratherm T100 douchesysteem / Connect 2 douchewand 90 cm
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Ultra Flat New

Veelzijdig
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Een perfecte
basis om iets
nieuws te
creëren.

Ultra Flat New is verkrijgbaar in
28 verschillende afmetingen
en 3 verschillende vormen en
vormt de ultieme basis van
elk ontwerpproject, zowel in
badkamers als sanitaire ruimtes.

Ultra Flat New douchebak 140 x 80 cm, glanzend wit / thermostatische
inbouwdouche / IdealRain douchekop en handdoucheset / Connect Air
waskom 60 cm / Tesi opbouw mengkraan / Adapto werkblad
85 x 50 cm / ronde spiegel Ø65 cm
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Ultra Flat New

Esthetica

Het gaat er niet om
wat we toevoegen,
maar om wat we
weglaten.

Met een hoogte van slechts 25 mm is de Ultra
Flat New één van de laagste douchebakken
die op de markt verkrijgbaar zijn – tot wel 30%
dunner dan andere modellen.
Hierdoor is het ook de meest toegankelijke
douchebak die elke ruimte een gevoel van
gemak en ruimtelijkheid geeft.

Ultra Flat New douchebak 180 x 90 cm, mat wit / thermostatische inbouwdouche / IdealRain
douchekop en handdoucheset / Strada II waskom 50 cm / Edge wastafelmengkraan / Adapto
werkblad 150 x 50 cm / ronde spiegel Ø65 cm
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Ultra Flat New

Afwerkingsopties

Mat witte afwerking
— V1

170 x 90 cm

Glanzend witte afwerking
— 01

170 x 90 cm
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Twee type afwerkingen.
Oneindig veel
mogelijkheden.

We begrijpen dat één klein ontwerpdetail
de volledige uitstraling van een ruimte kan
veranderen.
Ultra Flat New is verkrijgbaar in een eigentijdse
mat witte afwerking, evenals in klassiek
glanzend wit. Zo levert de collectie precies het
beoogde ontwerp.
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Ultra Flat New

Overzicht van de eigenschappen

Ontworpen om meer te kunnen
bieden van wat belangrijk is.
En minder van wat niet
belangrijk is.
De complete collectie.

Praktisch voor elke dag.

Eenvoudig te installeren en
te onderhouden.

28 verschillende afmetingen voor
elke badkamer of sanitaire ruimte.

Het slanke en strakke ontwerp
creëert een gevoel van ruimte.

Lichtgewicht met een acrylcoating.

Drie vormen - kwartrond, vierkant
en rechthoekig.

De acrylcoating zorgt voor
een warmere ondergrond dan
keramiek.

Licht en eenvoudig door één
persoon te installeren.

Keuze uit een afwerking van
glanzend wit of mat wit en een
chromen afvoer.

Dankzij de afwerking met acryl is
de bak beter schoon te maken dan
een keramische douchebak.

Kan op een oppervlak worden
geplaatst in ruimtes met een lagere
vloerdiepte.
CE-goedkeuring

Aantoonbare prestaties.

Door de geringe
hoogte is hij beter
toegankelijk en dit
vermindert ook het
risico op struikelen.

Hoogte van 25 mm
(30% dunner dan
andere op de
vloer geplaatste
douchebakken
van acryl).

Bestand tegen
schoonmaakmiddelen
overeenkomstig de
Europese norm 14527.

Lichtbestendig
om verkleuring
te voorkomen
(EN ISO 4892).
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Ultra Flat New

Details

Kwaliteit tot
in detail.

Van de afmetingen tot aan de afwerking: elk
element van de Ultra Flat New-collectie is
zorgvuldig overwogen – tot aan de afdekking
van de afvoer toe.
Het minimalistische vlak afgeronde ontwerp
en de verchroomde afwerking zorgen voor
een hoogwaardige uitstraling. Daarnaast is het
ontwerp ook praktisch dankzij een verstelbare
uitloop en verwijderbare sifon-onderdelen,
waardoor de afvoer eenvoudig te installeren
en te onderhouden is.

Afvoer met verchroomde
afwerking
— AA

19,5 x 5 cm
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Ultra Flat New

Overzicht van het
assortiment

Minimalistisch design.
Maximale mogelijkheden.
Hoewel de Ultra Flat New-collectie is ontworpen met
de overtuiging “Less is more”, zijn de beschikbare
mogelijkheden alles behalve minimaal. Met 28
afmetingen, drie vormen en twee afwerkingen is
eenvoud nog nooit zo specifiek geweest. En ongeacht
de afmeting of de wijze van montage; het biedt een
perfecte stabiliteit en een snelle installatie.

Vlakke inbouw – gelijk met de vloer

Opbouw – op de vloer

Verhoogde montage
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V1 Mat wit

Kwartrond

Vierkant

Rechthoekig

T449101

80 x 80 cm

T4491V1

80 x 80 cm

T449201

90 x 90 cm

T4492V1

90 x 90 cm

T446501

70 x 70 cm

T4465V1

70 x 70 cm

T446601

80 x 80 cm

T4466V1

80 x 80 cm

T446701

90 x 90 cm

T4467V1

90 x 90 cm

T448801

100 x 100 cm

T4488V1

100 x 100 cm

T446801

100 x 80 cm

T4468V1

100 x 80 cm

T446901

120 x 80 cm

T4469V1

120 x 80 cm

T447001

140 x 80 cm

T4470V1

140 x 80 cm

T447101

160 x 80 cm

T4471V1

160 x 80 cm

T447201

170 x 80 cm

T4472V1

170 x 80 cm

T447301

180 x 80 cm

T4473V1

180 x 80 cm

T447401

90 x 70 cm

T4474V1

90 x 70 cm

T447501

100 x 70 cm

T4475V1

100 x 70 cm

T447601

120 x 70 cm

T4476V1

120 x 70 cm

T447701

140 x 70 cm

T4477V1

140 x 70 cm

T447801

160 x 70 cm

T4478V1

160 x 70 cm

T447901

170 x 70 cm

T4479V1

170 x 70 cm

T448001

90 x 75 cm

T4480V1

90 x 75 cm

T448101

80 x 90 cm

T4481V1

80 x 90 cm

T448201

100 x 90 cm

T4482V1

100 x 90 cm

T448301

120 x 90 cm

T4483V1

120 x 90 cm

T448401

140 x 90 cm

T4484V1

140 x 90 cm

T448501

160 x 90 cm

T4485V1

160 x 90 cm

T448601

170 x 90 cm

T4486V1

170 x 90 cm

T448701

180 x 90 cm

T4487V1

180 x 90 cm

T448901

120 x 100 cm

T4489V1

120 x 100 cm

T449001

140 x 100 cm

T4490V1

140 x 100 cm

AA Chroom

Afvoer

01 Glanzend wit

T4493AA

19,5 x 5 cm
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Ultra Flat New

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

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD – ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Contact

WWW.IDEALSTANDARD.NL

