
Ultra Flat Solid
Douchen in weelde



Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek 
naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer. De nieuwe 
douchevloeren van de serie Ultra Flat Solid is een nieuw passend antwoord daarop.

De douchevloeren hebben een natuursteenstructuur en zijn gegoten uit 
mineraalcomposiet. Mineraalcomposiet is een combinatie van hars en 
mineraalmarmer en wordt ook IdealSolid® genoemd. De structuur van  
natuursteen wordt aangebracht middels een gekleurde gelcoating met  
reliëf. Deze coating is extreem sterk en duurzaam en door de reliëf structuur  
wordt het risico op uitglijden beperkt (antislip klasse C., hellingsgraad 24°).

Met een hoogte van amper 30 mm doet de collectie Ultra Flat Solid haar naam alle eer aan. Daarbij zorgt het 
verfijnde RVS afdekrooster voor een chique en elegant totaalplaatje. Met 26 verschillende afmetingen en 2 
vormen (vierkant en rechthoekig) is Ultra Flat Solid toepasbaar in elke badkamer: van de grootste standaard 
maat (200 x 100 cm) tot het kleinste model (80 x 80 cm). De plaats van de afvoer is afhankelijk van de grootte 
van de gekozen douchevloer, maar staat nooit in het midden: dat is dus ongestoord douchen. Een afwijkende 
afmeting of een speciale uitsnijding nodig? Geen probleem! De douchevloeren van Ultra Flat Solid kunnen op 
locatie professioneel ingekort worden, zodat de douchevloer in letterlijk elke badkamer te plaatsen is. 
Ook een inkeping is geen probleem.

Ultra Flat Solid heeft drie installatie mogelijkheden: opbouw, vlakke inbouw of met potenset.

DOUCHEN IN WEELDE

NATUURSTEEN
STRUCTUUR



VERKRIJGBAAR IN 4 KLEUREN

FR
Wit

FS
Betongrijs

FT
Zandbeige

FV
Zwart

Om druktechnische redenen kunnen bij afzonderlijke afbeeldingen kleurafwijkingen optreden



UITSTEKENDE PRESTATIES

3 EXTREEM VLAKKE DOUCHEVLOER
De hoogte van de douchevloer is slechts 3 cm.

ANTI-BACTERIEEL
Ultra Flat Solid douchevloeren remmen de groei van bacteriën en schimmels af 
en zorgen dus voor meer veiligheid en hygiëne.

HERSTELBAAR
In het geval van krassen en inkepingen kunt u de schade herstellen door middel 
van een speciale kit. Deze kit kunt u bestellen via uw leverancier.

BESTAND TEGEN CHEMICALIËN
Ultra Flat Solid douchevloeren worden onderworpen aan strenge keuringen 
van de weerstand tegen chemicaliën en doorstaan deze keuringen volgens 
norm EN 14527.

KLEUR - EN SLIJTVAST
Ultra Flat Solid douchevloeren verkleuren en slijten niet door langdurige 
verandering in belichting. Ze worden getest met xenonlampen, die versneld de 
milieu-effecten nabootsen waaraan de douchevloeren in het dagelijks gebruik 
blootgesteld worden (EN ISO 4892).

ANTI-SLIP
Ultra Flat Solid voldoet aan de allerhoogste norm 
DIN 51097 (klasse C) die uitglijden voorkomt op 
oppervlakken steiler dan 24°.

MAATWERK
Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op locatie professioneel worden 
ingekort om in bijna elke badkamer te worden toegepast. Daardoor kan de 
douchevloer in de meest moeilijke hoekopstellingen geplaatst worden.

1 2 30

>24°

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
De Ultra Flat Solid douchevloer kan op drie manieren geïnstalleerd worden:
Vlakke inbouw  -  gelijk met de vloer 
Opbouw   -  op de vloer 
Verhoogd   - met potenset (stelvoetjes)



MAATWERK

De Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen op locatie op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt worden 
door een professionele installateur. Hierdoor is de douchevloer letterlijk toepasbaar in elke badkamer. 
 
Ultra Flat Solid douchevloeren kunnen in de lengte en/of breedte worden ingekort. 
Het is zelfs mogelijk om diagonaal in te korten. Tevens kan er een uitsparing in de 
douchevloer worden aangebracht.  

Let op: rondom de afvoer kan een gebied ter grootte van 40x40 cm niet ingekort worden.

Hieronder enkele voorbeelden van maatwerk.

40x40 cm - niet inkortbaar gebied





Ultra Flat Solid douchevloer wit 120 x 90 cm wit (K8230FR) met gekleurd afdekrooster.
Kan gecombineerd worden met:
Idealrain shower pipe (A5686AA) 

Connect Air 100 cm wastafelmeubel (E0828PS) 
Connect Air opbouwwastafel 60 cm (E034801) 

Synergy 120 cm glazen inloop douchewand (L6225EO)



ULTRA FLAT SOLID MODELLEN

K8214__ 800 x 800 FR = wit

K8215__ 900 x 900 FS = betongrijs

K8216__ 1000 x 1000 FT = zandbeige

K8318__ 1200 x 1200 FV = zwart

Optioneel: 
K936467 Potenset (bij 1200 mm en groter: 

2 potensets plaatsen)

K8190__ 900 x 700

K8218__ 1000 x 700

K8219__ 1000 x 800

K8220__ 1000 x 900

K8221__ 1200 x 700

K8227__ 1200 x 800 FR = wit

K8230__ 1200 x 900 FS = betongrijs

K8232__ 1200 x 1000 FT = zandbeige

K8234__ 1400 x 700 FV = zwart

K8237__ 1400 x 800

K8256__ 1400 x 900

K8276__ 1600 x 800

K8277__ 1600 x 900

K8319__ 1600 x 1000

K8281__ 1700x700

K8284__ 1700x800

K8285__ 1700x900 FR = wit

K8304__ 1800x800 FS = betongrijs

K8306__ 1800x900 FT = zandbeige

K8320__ 1800x1000 FV = zwart

K8343__ 2000x900

K8327__ 2000x1000

Artikelnummer Afmeting Kleuren

Let op plaats waste

Let op plaats waste

Standaard meegeleverd:
KV169BJ RVS afdekrooster

Optioneel:
KV169__ Afdekrooster in kleur FR, FT, FS, FV

Benodigdheden:
K936367 Afvoergarnituur horizontaal

Ø90mm
met uitneembaar vuilvanger

__ = 4 kleurvarianten

antraciet

K863767 Afvoergarnituur verticaal
Ø90mm



SNIJ-INSTRUCTIE HANDLEIDING
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MONTAGE HANDLEIDING
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MONTAGE HANDLEIDING
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Douchevloer Ultra Flat Solid 140 x 80 cm zwart  (K8237FV).  
Inbouwmengkraan Tonic II.
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CONVENTIONELE INSTALLATIE VAN DE  
ULTRA FLAT SOLID DOUCHEVLOER
De Ultra Flat Solid douchevloer biedt talrijke installatie-opties, omdat deze met potenset,  

ondersteuningssystemen en styropordrager kan worden geïnstalleerd. Daardoor kunnen de 

uitdagingen van de respectievelijke bouwsituatie zeer goed worden vervuld.

Afdichting

Als de Ultra Flat Solid douchevloer wordt geplaatst in een uitsparing op de vloer, maakt deze 

deel uit van het afdichtingsniveau. Het is geïntegreerd in de AIV (afdichting in composiet) 

door middel van omlopende afdichtingstapes (wand en vloer) en vormstukken (hoeken).

 Vloer Afdichtings- Vormstuk Eerste Tweede 
  tape  afdichtvlak afdichtvlak



INSTALLEREN VAN DE ULTRA FLAT SOLID 
DOUCHEVLOER DIRECT OP DE VLOER
Het vlakslijpen van de onderkant van de Ultra Flat Solid douchevloer maakt het mogelijk om 

deze direct op de dekvloer te leggen. Dit biedt tal van voordelen, van geluidsisolatie door  

afdichting en omkeerbaarheid tot aanzienlijk lagere installatiekosten.

Geluidsisolatie

De douchevloer bevindt zich direct op de dekvloerplaat, die op zijn beurt zweeft. Dit resulteert 

in een geluidsisolatie die niet kan worden bereikt met andere gangbare systemen op de markt.

 Vloer Afdichtingstape/afdicht- Eerste afdichtvlak Tweede afdichtvlak 
  kraag van de afvoerbox 
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Afdichting

Het doortrekken van de afdichtingsmaatregelen door de volledige ruimte levert nog een ander 

beslissend voordeel op: de afdichtingsniveaus lopen ononderbroken door de volledige ruimte  

onder de douchevloer en de dekvloer. De afvoerbox, waarin later de afvoergarnituur in  

geplaatst wordt, kan vooraf worden geïnstalleerd voordat de dekvloer wordt gelegd. De  

afdichtkraag van de afvoerbox voldoet aan AIV (afdichting in composiet). Deze  

installatievariant van de douchevloer reduceert risico-plekken in de afdichting en minimaliseert 

de arbeidstijd tijdens de installatie.

 Omkeerbaarheid

Door gebruik te maken van loslaatfolie boven het afdichtingsniveau en 

de tegels door de wanden naar de vloer of dekvloer, blijft de  

douchevloer omkeerbaar. Deze kan daardoor worden verwijderd in 

geval van schade, zonder de tegels en de afdichtingsniveaus eronder 

te beschadigen. Dit levert vooral aanzienlijke voordelen op in het geval 

van renoveringen, bijvoorbeeld bij hotelbadkamers: vervanging van 

een douchevloer is dus mogelijk met betrekking tot de dichtheid en 

tegels zonder schade en met aanzienlijk minder materiaal en arbeid.

Kosten

De kostenbesparingen van deze installatievariant zijn aanzienlijk, omdat 

er geen ingebouwde systemen zoals potenset of ondersteuning nodig 

zijn en de eenvoudige constructie van de afdichting ook de kosten  

verlaagt. Bovendien kan de douchevloer in een zeer laat stadium  

worden geplaatst, waardoor het risico op beschadiging aanzienlijk 

wordt beperkt.

AFVOERBOX VOOR ULTRA FLAT 
SOLID DOUCHEVLOEREN
De afvoerbox wordt gebruikt voor installatie in de dekvloer. Deze 

wordt op het ruwe beton  

gemonteerd voordat de 

dekvloer wordt gelegd. Een 

latere introductie in de  

bodemstructuur is ook op 

elk moment mogelijk. De 

afvoerbox voldoet aan AIV 

en zorgt voor een  

waterdichte integratie van  

 de kamer volgens  

 DIN 18534.

15



Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3

5231 DD – ‘s-Hertogenbosch, Nederland
www.idealstandard.nl

BRNL0013

Datum 3 - 2021

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.


