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Ronen Joseph
Designér Ronen Joseph z Milána začal

svou kariéru vytvořením muzea
„Merone Modern Art Museum“ a po

založení ateliéru „RJD Studio“ i nadále
posouval hranice uměleckých směrů a

metod složitých designů výrobků.

Matteo Baroni 
a Fabio Valeriani
Baroni a Valeriani spojili své síly a v roce
1997 vytvořili architektonickou a
designérskou společnost. Jejich
mezinárodně uznávaná činnost se
zaměřuje na racionální jemné linie a
různorodost jejich návrhů se uplatňuje
od ultra-moderních průmyslových
designů až po budovy ve Vatikánu.

Marc Sadler
Marc Sadler je skvělý designér s
bohatými zkušenostmi spolupráce s
předními společnostmi v různých
oborech po dobu více než čtyř
desetiletí. Dnes Sadler navrhuje nábytek
a vybavení včetně elektrických a
domácích spotřebičů, osvětlení a
průmyslových výrobků.

Robin Levien
Designér Robin Levien, který získal
mnoho ocenění, má s vytvářením
inovačních kolekcí do koupelen pro
Ideal Standard letité zkušenosti. Je
mistrem maximálního využití prostoru a
jeho důmyslný design přemění
koupelnu jakéhokoliv rozměru na
skvělé prostředí ke každodennímu
využití.

Franco Bertoli
Franco Bertoli je architekt/designér,

který s Ideal Standard spolupracuje již
od roku 1984. Jeho ateliér v Miláně je

určen k navrhování inovací, koncepcí a
komunikaci a v roce 1998 obdržel

ocenění „ADI Design Index“ za kolekci
Small - první kolekci Ideal Standard

navrženou speciálně do malých
koupelen.

ARTEFAKT
Tomas Fiegl a Achim Pohl založili

společnost ARTEFAKT v roce 1989 díky
mezinárodní spolupráci v průmyslovém

oboru. Tým společnosti tvoří 12
designérů, kteří pracují na nových

výrobcích od návrhu až po jeho
realizaci.

Designéři, se kterými spolupracujeme, mají společné tři věci:

nezbytné uznání, inovační schopnosti a touhu věnovat

veškerou svou kreativitu do společné filozofie – vytvořit pro

vás dokonalou koupelnu.

Design
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Kompletní kolekce
Od umyvadla se skříňkou až po sprchu nebo vanu… speciálně sladěný design nabízí vaší koupelně

„jednotný styl“ zajišťující luxus a harmonii.

Zóna pro zkrášlení Zóna pro koupel Zóna pro
sprchování

Koupelnový
nábytek

Armatury



Architektonicky
univerzální
Vybavte nově prostory vaší koupelny univerzálně

navrženými inovačními tvary. Důmyslné umyvadlo

instalované na skříňce do prostoru, zrcadla ve tvaru

lichoběžníku a sestava postranních skříněk vytváří

dokonalé architektonické prostředí koupelny. 

Design: Ronen Joseph

Umyvadlo 80cm, skříňka pod umyvadlo 135cm v provedení
tmavý dub, umyvadlová armatura Moments, 2 lichoběžníková
zrcadla 70cm s osvětlením, 5 postranních závěsných skříněk
45cm v provedení tmavý dub a 4 postranní otevřené skříňky
45cm v provedení světlý dub.

09
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Skrytý
přepad

Soft closing Slow
closing

Dvojčinné
splachování

Ideal Plus Prostorově
úsporný
sifon
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Umyvadlo 80cm
s umyvadlovou
armaturou Moments,
skříňka pod umyvadlo
90cm v provedení
lesklý červený lak.
Koupelnové doplňky
Moments.

Závěsný klozet a bidet
s bidetovou armaturou
Moments.

Dvojumyvadlo 136cm se 2 umyvadlovými
armaturami Moments, skříňka pod dvojumyvadlo
136cm v provedení lesklý červený lak, 2 zrcadla
70cm ve tvaru lichoběžníku s osvětlením, vysoká
skříňka 163.5cm. Koupelnové doplňky Moments.

11
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Skříňka 104cm s instalací
do prostoru v provedení
světlý dub s umyvadlem
na desku 62cm
a armaturou Alfiere,
závěsná skříňka
s rozkládacím zrcadlem,
4 postranní skříňky 45cm
otevřené s policemi a
4 uzavřené skříňky 45cm
v provedení světlý dub.

12

inovace
Bezdotykový pohybový senzor
Osvětlení u zrcadel lze jednoduše zapnout nebo
vypnout pouhým pohybem ruky. 

Rozkládací zrcadlo. Za účelem univerzálnosti lze zrcadlo otevřít
do dvou poloh, uvnitř zrcadla jsou police a praktický úložný prostor.

Sítotiskové vzory. Tři jedinečné a originální vzory vám umožní
dodat vaší koupelně osobitý styl. Nabízeno pouze u provedení
červený a bílý lak.

funkčnost

Elegantní úložné postranní skříňky jsou k dispozici
v otevřené verzi nebo s dvířky v závislosti na vašich
estetických a praktických potřebách.
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Dub světlý. SV Dub tmavý. EG Lesklý lak bílý. WG Lesklý lak
červený. YF

Lesklý lak bílý -
Arabeska. RH

Lesklý lak červený
- Arabeska. RE

Lesklý lak bílý -
Proužky. RG

Lesklý lak červený
- Proužky. RD

Lesklý lak bílý -
Květy. RF

Lesklý lak červený
- Květy. RC

Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné do malých i prostorných
koupelen.

Doporučujeme 

Armatury:
• Attitude  >viz str. 130
• Moments  >viz str. 124

Vany:
• WWW  >viz str. 82
• Tonic  >viz str. 94

Sprchové kouty: 
• 8MM  >viz str. 114
• Ultra Flat sprchové vaničky  >viz str. 118

1.
Neomezená obměna: flexibilní
design vám umožní vytvořit
kombinaci dokonalou právě
pro vás.

2.
Skříňka s instalací
do prostoru: neobvyklá
architektura – zcela nový typ
řešení skříňky pod umyvadlo
do koupelen.

3.
Dekorace+: k dispozici jsou
sítotiskové vzory jako znak vaší
originality.

BOOK

Imagine

Koupelnový nábytek
Lesklý lak bílý WG – Lesklý lak červený YF – Dub světlý SV – Dub tmavý EG

Umyvadlo  T0940
80x48cm

Dvojumyvadlo  T0949/T0967
135x48cm

Skříňka pod umyvadlo 
s kontejnerem

T0694/T0710  135x47cm

Skříňka pod dvojumyvadlo 
s kontejnerem

T0698/T0711  135x47cm

Závěsný klozet  T3158 Závěsný bidet  T5029 Kombi klozet  T3125/T4052 Bidet  T5088

Vysoká skříňka Pravá/Levá
T0703/T0699  163.5x35cm

Závěsná skříňka 
se zrcadlem

T0709  131.5x45cm

Skříňka pod umyvadlo 
s kontejnerem

T0697  105x47cm

Skříňka pod umyvadlo 
na desku

T0695  82x45cm

Skříňka pod umyvadlo 
s dvířky/s kontejnerem
T0692/T0693  90x47cm

Postranní skříňka Pravá/Levá
T0706/T0705  45x22cm

Postranní skříňka 
se zásuvkou a vypínačem

T0708  45x20cm

Postranní skříňka otevřená
T0704  45x20cm

Postranní skříňka otevřená
T0707  45x20cm

Skříňka pod umyvadlo
s kontejnerem

T0691  45x47cm

Skříňka pod umyvadlo 
na desku

T0696  104x45cm

Umyvadlo  T0948/T0966
105x48cm

Umyvadlo zápustné  T0939
70x48cm

Umyvadlo polozápustné  T0945
60x48cm

Umyvadlo  T0937/T0936
70/60x48cm

Umyvadlo  T0935
50x44cm

Umyvadlo na desku  T0938
62x43cm

Klozety a bidety
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Umyvadlo 90cm
s umyvadlovou armaturou
Moments, polosloup,
2x polička 35cm - úprava
lesklý bílý lak, zrcadlo 90cm
s osvětlením, závěsný klozet
a bidet s bidetovou armaturou
Moments.

17
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Smyslná harmonie
Zaoblené a harmonické tvary jsou charakteristické

pro celou tuto kolekci, která nabízí vše od umyvadel,

van až k armaturám. Moments je díky svým jemným

plochám a lákavému provedení zcela přepychovou

kolekcí.

Design: ARTEFAKT

M
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Skrytý
přepad

Soft closing Slow
closing

Ideal Plus
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Umyvadlo 90cm s umyvadlovou armaturou Moments, skříňka pod umyvadlo 90cm s výsuvným
kontejnerem v provedení světlý dub, zrcadlo 90cm s osvětlením, koupelnové doplňky Moments,
vysoká skříňka 160cm, závěsný klozet a bidet s bidetovou armaturou Moments, vana 200cm
s vyklápěcími bočními panely v provedení světlý dub, vanová armatura Moments s výsuvným vývodem.

18
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design
Harmonický luxus je zaručen díky jednotlivým
produktům, které jsou spolu dokonale funkční.
Koupelnový nábytek je vyroben z dýhy z pravého
dubového dřeva a matného skla.

Zrcadla „vše v jednom“ – zrcadla se zabudovaným osvětlením
a důmyslnou integrovanou poličkou, která slouží jako vhodná
úložná plocha.

Sprchové vaničky Moments. Mimořádný design vycházející
z elegantních zaoblených okrajů. K dispozici jsou ve čtvercové
nebo obdélníkové verzi. Více podrobností ohledně sprchového
panelu – viz strana 108.

Vana 200x90cm do prostoru se 2 transparentními čelními panely, vanová 4-otvorová armatura s přepínačem a ruční sprchou.
Umyvadlo 90cm s 3-otvorovou armaturou, skříňka pod umyvadlo 90cm s výsuvným kontejnerem v provedení lesklý bílý lak,
zrcadlo 90cm s osvětlením, koupelnové doplňky Moments.

inovace

Nástěnná vanová armatura. Získala ocenění
„Red Dot Design Award 2005“ – vanová armatura
s otočným výsuvným vývodem, s manuálním
přepínáním pro napouštění vany nebo sprchy.
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Dub světlý - dýha. SV Lesklý lak bílý. WG 

Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné do prostorných a středně
velkých koupelen.

Doporučujeme 

Sprchové kouty:
• De Luxe/Prestige  >viz str. 116

• Sprchový panel Moments  >viz str. 108
• Vany Moments  >viz str. 86
• Armatury Moments  >viz str. 124

1.
Dokonalá harmonie:
nejkompletnější koupelnová
kolekce s mimořádnou
vyvážeností všech prvků.

2.
Vhodně navržené doplňky:
velké množství propracovaných
detailů.

3.
Dekorace+: důmyslný vyklápěcí
boční panel u vany je kombinací
užitečnosti a krásy.

BOOK

Moments

22

Umyvadlo  K0715/K0716/K0717
90/75/65x51.5cm

Umyvadlo polozápustné  K0720
58x46cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2192  90x50.5cm

Vysoká skříňka  K2191
160x37cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2193  75x50.5cm

Postranní skříňka  K2211
37x37cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2194  65x50.5cm

Polička  K2196
35x14cm

Skříňka pod umývátko  
K2212  50x37.5cm

Polička  K2195
24x14cm

Umyvadlo zápustné  K0721
55x49cm

Umyvadlo  K0719
55x43cm

Umývátko  K0718
50x37.5cm

Závěsný klozet
K3113

Závěsný bidet
K5061

Kombi klozet
K3114/K4038/K4039

Bidet
K5062

Koupelnový nábytek
Lesklý lak bílý WG – Dub světlý SV

Klozety a bidety
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Umyvadlo 80cm Dynamic s nástěnnou umyvadlovou
armaturou SimplyU, skříňka pod umyvadlo 120cm
v provedení lesklý tmavě hnědý lak, zrcadlo 120cm
s osvětlením a příslušenstvím.

25
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Neomezené
možnosti
Vyjádřete svou fantazii pomocí rozsáhlé kolekce

umyvadel, nábytku, armatur a doplňků. Jednoduše

si vytvořte a vylaďte svou ideální kombinaci.

Možnosti jsou nekonečné. 

Design: ARTEFAKT

Si
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Skrytý
přepad

Soft closing Ideal Plus Prostorově
úsporný
sifon

for Dynamic

NEW

Clear

Natural

Dynamic

Intensive



Umyvadlo 85cm Intensive
s nástěnnou umyvadlovou
armaturou SimplyU, deska
pod umyvadlo 120cm
v provedení lesklý bílý lak.

27
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Vlevo
2 umyvadla na desku
45cm Natural
s nástěnnou
umyvadlovou armaturou
SimplyU jsou doplněná
o horizontální zrcadlo
140cm Esse (viz str. 74)

Vpravo
Dvojumyvadlo 120cm
Dynamic s 2-otvorovou
umyvadlovou armaturou
SimplyU, skříňka pod
umyvadlo 120cm
v provedení vlašský
ořech, zrcadlo 120cm
s osvětlením
a příslušenstvím.

26
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Umyvadlo 80cm Clear s umyvadlovou armaturou SimplyU, skříňka pod umyvadlo
80cm v provedení lesklý tmavě hnědý lak, zrcadlo 80cm s osvětlením a poličkou,
vysoká skříňka 163.5cm.

28

inovace
Digitální hodiny
Jsou integrované přímo do zrcadla, datum a čas
se jednoduše zobrazí, když zapnete osvětlení.
A náhle čas nehraje žádnou roli…

Multifunkční zrcadlo. Zrcadla poskytují několik funkcí - jsou
kombinací osvětlení a doplňků v jednom. Navíc montáž i obsluha
zrcadla je pouhou hračkou.

Instalace armatury přímo do umyvadla nebo nástěnná verze,
oválný či hranatý tvar vývodu, kruhová, oválná nebo obdélníková
rozeta... 5 různých typů armatur nabízí dokonalý tvar, který
bude vyhovovat vašemu vkusu.

funkčnost

Výjimečné úložné prostory. Všechny skříňky
s výsuvnými kontejnery i vysoké skříňky poskytují
mnoho úložného prostoru.
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Lesklý tmavě hnědý lak. DJ Lesklý lak bílý. WG Vlašský ořech. DK

Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné pro všechny typy a rozměry
koupelen.

Doporučujeme

Klozety a bidety:
• Moments  >viz str. 16
• Tonic  >viz str. 38

Vany:
• Soft vana  >viz str. 78
• Moments s prosvětlenými panely
>viz str. 86

Sprchové kouty:
• 8MM  >viz str. 114

1.
Vyjádřete svou osobnost:
vytvoříte si dokonalou
kombinaci, která bude
vyhovovat vašemu vkusu.

2.
Konfigurátor: vyzkou šejte si
a prohlédněte si jak bude vaše
koupelna vypadat po dokončení.

3.
Dekorace+: vyberte
si z 5 různých armatur
ke konečnému doladění vaší
koupelny.

BOOK

SimplyU

30

Koupelnový nábytek
Lesklý lak bílý WG – Lesklý tmavě hnědý lak DJ – Vlašský ořech DK

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Umyvadlo  T0132/T0159
120x51cm

Umyvadlo  T0131/T0158
100x51cm

Umyvadlo  T0134/T0161
80x52cm

Asymetrické umyvadlo
T0144/T0171  100x52.4cm

Umyvadlo  T0149/T0975
85x52cm

Umyvadlo  T0130/T0157
80x51cm

Umyvadlo  T0135/T0162
65x50cm

Asymetrické umyvadlo
T0143/T0170  85x52.4cm

Umyvadlo  T0148/T0974
65x52cm

Umyvadlo  T0129/T0156
65x50cm

Umyvadlo  T0136/T0163
55x50cm

Umyvadlo  T0140/T0167
75x52.4cm

Umyvadlo  T0128/T0998
55x50cm

Umyvadlo na desku
T0138/T0165/T0168  60x35cm

Umyvadlo  T0139/T0166
60x50cm

Umyvadlo  T0127/T0997
50x50cm

Asymetrické umývátko
T0137/T0164  50x35cm

Asymetrické umyvadlo
T0146/T0972  100x52.5cm

Umyvadlo na desku  T0126
55x35.5cm

Skříňka pod umyvadlo  T7200/T7201,
T7202,T7203,T7204/T7205,T7206,T7207/

T7208,T7209,T7210,T7211,T7212
55/80/100/120x54cm

Deska pod umyvadlo
T7213,T7214/T7215,T7216,
T7217,T7218,T7219,T7220

80/120x52cm
Vysoká skříňka Levá/Pravá
T7221/T7222  163.5x35cm

Umyvadlo na desku  T0142
60x45cm

Umyvadlo na desku  T0141
45x45cm

Umyvadlo  T0147/T0973
55x35cm

Clear Dynamic Natural Intensive

Dvojumyvadlo  T0133/T0160
120x52cm

Asymetrické umyvadlo
T0145/T0971  120x52.4cm

Umyvadlo  T0150/T0976
110x52cm



Umyvadlo 80cm s umyvadlovou armaturou Moments, skříňka
pod umyvadlo 80cm, levá a pravá asymetrická postranní skříňka
48cm s držákem na ručníky, vysoká skříňka 163.5cm a zrcadlová
skříňka 80cm s osvětlením, vše v provedení světlý dub. Doplněno
závěsným klozetem a bidetem Tonic.

33
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Důvtipné úložné
prostory
Vychutnejte si každodenní potěšení z inteligentních

řešení k úspoře prostoru. Důmyslné keramické

výrobky kolekce Daylight a inovační koupelnový

nábytek vám pomohou maximálně využit úložný

prostor ve vaší koupelně a dosáhnout maximálního

pohodlí a potěšení.

Design: ARTEFAKT

D
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Skrytý
přepad

Soft closing Prostorově
úsporný
sifon

Ideal Plus
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Umyvadlo 100cm s umyvadlovou armaturou Moments, skříňka pod umyvadlo 100cm, zrcadlová skříňka 100cm s osvětlením, levá
a pravá asymetrická postranní skříňka 48cm, 2 držáky na ručníky a výsuvný kontejner 12.5cm, vysoká skříňka 163.5cm,
vše v provedení tmavý dub.

34

funkčnost

Chytrá úspora prostoru. Zrcadlové skříňky s magnetickým páskem,
držáky na fén, skříňky a postranní skříňky s rozšířenou kapacitou
úložného prostoru, výsuvné kontejnery s boxem na kosmetické
ubrousky a odpadkovým košem... a tak bychom mohli pokračovat...
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Dub světlý. SV Dub tmavý. EG

Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné pro náročné klienty a rodinné
koupelny.

Doporučujeme

Armatury:
• Attitude  >viz str. 130
• Moments  >viz str. 124

Klozety a bidety:
• Tonic  >viz str. 38
• Moments  >viz str. 16

Vany:
• First  >viz str. 90

Sprchové kouty:
• Twist  >viz str. 120
• De Luxe  >viz str. 116

1.
Maximální kapacita úložného
prostoru s důmyslnými
funkcemi za účelem 100%
využití pohodlí.

2.
Zaoblená a ladná 
umyvadla lze kombinovat
s minimalistickým designem
nábytku.

3.
Dekorace+: osvětlení
v provedení chrom je do zrcadla
harmonicky zabudováno
a působí velmi efektně.

BOOK

Daylight

36

Dvojumyvadlo  K0729
130x51cm

Umyvadlo  K0728
100x50.5cm

Umyvadlo  K0726
70x49cm

Umyvadlo zápustné  K0730
58x44cm

Umyvadlo  K0727
80x50.5cm

Skříňka pod dvojumyvadlo  
K2216  130x51.5cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2215  100x51cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2214  80x51cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2213  70x49.5cm

Vysoká skříňka Levá/Pravá
K2225/K2226  163.5x35cm

Symetrická postranní skříňka
Levá/Pravá  

K2222/K2223  60x37cm

Asymetrická postranní skříňka
Levá/Pravá  

K2220/K2221  48X37cm

Výsuvný kontejner  
K2224  12.5x37cm

Zrcadlová skříňka K2217/K2218/K2219 70/80/100x17cm - také k dispozici.

Koupelnový nábytek
Dub světlý SV – Dub tmavý EG

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Umyvadlo 100cm s umyvadlovou armaturou Tonic, skříňka pod
umyvadlo 100cm v provedení tmavý dub, zrcadlo 100cm
s osvětlením, postranní skříňka 110cm, závěsný klozet a bidet
s bidetovou armaturou Tonic, koupelnové doplňky Tonic.

39

To
ni

c

Důmyslná
jednoduchost
Kolekce Tonic a Tonic Guest jsou díky modernímu

designu a své jednoduchosti dokonalou volbou

pro praktičnost a pohodlí. Koupelnový nábytek,

umyvadla a doplňky se dokonale spojí v ideální řešení.

Design: ARTEFAKT To
ni

c

38

Dvojčinné
splachování

Slow
closing

Ideal Plus
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Velká umyvadla poskytují dostatek prostoru na každé straně k odkládání různých věcí. Madlo skříňky je zároveň držákem
na ručníky a zajišťuje větší pohodlí.

Senzační doplňky v provedení chrom představují čistý
a moderní design a dokonale ladí s elegantními tvary armatur.

Důmyslnost a přizpůsobivost - jednoduché a moderní tvary
kolekce Tonic se dokonale začlení do jakéhokoliv typu koupelny. Integrované řešení

Kolekce Tonic Guest představuje kompletní inovační řešení pro vybavení malých koupelen,

které zahrnuje koupelnový nábytek, umyvadla, zrcadla a doplňky v mnoha různých sestavách.

Šířka 50cm – hloubka 27cm.

40

funkčnost

Maximální pohodlí na minimálním prostoru… Skříňky Tonic
Guest jsou důmyslným řešením „vše v jednom“, které nabízejí
výjimečné úložné prostory a přizpůsobivost. Vyberte si verzi
umývátka s instalací na střed nebo do rohu… a užijte si to!

Dávkovač tekutého mýdla Integrovaná armatura s poličkou

Zrcadlo s integrovaným osvětlením Zásobník na toaletní papír

Postranní skleněná polička Držák na ručníky - chrom

To
ni

c 
G

ue
st
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Dub tmavý. EG Dub světlý. SV

Shrnutí
Ideal fit

• Tonic: vhodné do malých nebo
středně velkých koupelen.

• Tonic Guest: vhodné do malých
koupelen a koupelen pro hosty.

Doporučujeme

Sprchové kouty:
• De Luxe/Prestige  >viz str. 116
• 8MM  >viz str. 114
• Tonic vany  >viz str. 94

1.
Moderní a jednoduché tvary:
minimalistický design.

2.
Tonic Guest: 
víceúčelové řešení speciálně
navržené do koupelen pro
hosty.

3.
Dekorace+: Vyzkoušejte
koupelnový nábytek Tonic s
umyvadly Cantica… dokonalé
spojení. >viz str. 50

BOOK

Tonic

42

Lesklý lak bílý. WG Šedý lak. LJ Bukové dřevo. FN

Tonic

Tonic
Guest

Tonic - Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Tonic Guest - Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Tonic - Koupelnový nábytek
Dub světlý SV – Dub tmavý EG

Tonic Guest - Koupelnový nábytek
Šedý lak LJ – Bukové dřevo FN – Lesklý lak bílý WG

Tonic - Klozety a bidety
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Dvojumyvadlo/umyvadlo
K0707/K0700  100x55cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2166  100x43cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2167  75x43cm

Skříňka pod umyvadlo  
K2168  50x43cm

Postranní skříňka  
K2210  110x40

Závěsný klozet   K3101 Závěsný bidet  K5050 Kombi klozet  K3104/K4035 Bidet  K5051

Umyvadlo  K0691/K0690
75x55cm/70x54cm

Umyvadlo  K0689/K0688
65/60x52cm

Umývátko  K0705
50x27cm

Umývátko – Pravé  K0704
60x35cm

Skříňka pod umývátko  K2189
48x24.5cm

Skříňka pod umývátko  K2190
46x26cm

Umývátko – Levé  K0703
60x35cm

Umývátko  K0686
50x38cm

Umyvadlo polozápustné  K0701
60x49cm

Umyvadlo na desku  K0699
55x46.5cm

Umyvadlo na desku  K0745
55x40cm

Umyvadlo zápustné  K0708
55x46.5cm



Umyvadlo 79cm se
skříňkou pod umyvadlo
90cm v provedení wenge,
výklopné zrcadlo 79cm
a postranní vysoká skříňka
196cm.

45

Sm
al

l+

Velké nápady
pro malé
koupelny
Prostorově úsporná, příjemná a dynamická

kolekce Small+ je důkazem, že omezené prostory

koupelny nemusí nutně znamenat ústupky co se

týče stylu nebo kvality. Inovační a inteligentní

Small+ je kolekcí velkého pohodlí a vynalézavosti.

Design: Franco Bertoli

Sm
al

l+

44

Dvojčinné
splachování

Slow
closing
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Umyvadlo 68cm se skříňkou pod umyvadlo 50cm
v provedení wenge, výklopné zrcadlo 79cm, postranní
vysoká skříňka 196cm a klozet/bidet Twin.

46

funkčnost

Každý detail kolekce Small+ je navržen k maximálnímu využití prostoru vaší
koupelny. Postranní skříňky široké jen 17.5 cm, závěsné skříňky s výsuvným
kontejnerem, zabudované držáky na ručníky, skříňky s výklopným zrcadlem
… naprostá prostorově úsporná funkčnost.

design
Kolekce Small+ je díky bezvadnému modernímu designu,
který zajímavým způsobem maximálně využívá prostor,
dokonalou volbou do dynamické koupelny menších rozměrů
a její důmyslně navržené plochy vám poskytnou všechny
výhody velké koupelny.

Inteligentní využití rohových skříněk vytváří moderní
prostory. Výrobky kolekce Small+ maximálně využijí každý roh
vaší koupelny.

inovace

Klozet/bidet Twin je jedinečný výrobek umožňující
využití dvou praktických funkcí najednou a to vše na
prostoru o šířce pouze 75cm! Díky zabudované
armatuře a držáku na toaletní papír je tento výrobek
nejen elegantní, ale také plně funkční.
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Dub světlý. SV Wenge. CT

Shrnutí
Ideal fit

• Do koupelen menších rozměrů.
• Do koupelen pro hosty.

Doporučujeme

Armatury:
• Active  >viz str. 134
• Mara  >viz str. 136

Sprchové vaničky:
• Ultra flat  >viz str. 118
• Twist  >viz str. 120

1.
Důmyslný design a inovační
prostorově úsporné možnosti
vytvářejí dokonalé řešení do
jakékoliv menší koupelny.

2.
Široký výběr keramických
výrobků a typů montáže splní
všechny vaše potřeby.

3.
Dekorace+: postranní a
závěsné skříňky se zrcadlem
poskytnou vaší koupelně ještě
více světla a prostoru.

BOOK

Small+
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Umyvadlo
T0123 90x42.5cm

Asymetrické umyvadlo
L- T0122
P- T0121
79x42.5cm 

Asymetrické umyvadlo
L- T0770
P- T0760
68x42.5cm 

Umyvadlo
T0780
68x42.5cm

Umývátko
T0118
51x42cm 

Rohové umývátko
T0117
50.5x47.5cm

Umyvadlo
T0120 79x42.5cm

Umyvadlo
T0119 68x42.5cm

Skříňka pod umyvadlo
s dvířky/s kontejnerem

T0681/T0682
90x35cm

Skříňka pod umyvadlo
s dvířky
L- T0676
P- T0675
70x35cm

Skříňka pod umyvadlo
s kontejnerem

T0674
50x35cm

Skříňka pod umyvadlo
s dvířky
T0673

50x35cm

Výklopné zrcadlo
T4175/T4176/T4177

90/79/68x69cm 

Skříňka pod rohové
umyvadlo

T0683
33x33cm

Postranní závěsná
skříňka
T0686

162x35cm Postranní závěsná
skříňka s otevřenými

policemi/s
kontejnerem
T0689/T0690

194x17.5x40.5cm

Závěsný klozet
T3057

Závěsný bidet
T5075

Twin klozet/bidet
T3069

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Koupelnový nábytek
Dub světlý SV - Wenge CT

Klozety a bidety
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Rohové zrcadlo
T4178

38.5x68cm



2 umyvadla na desku 45cm v kombi naci se
skříňkou pod umyvadlo Tonic 50 cm v provedení
tmavý dub, stacionární bidet. Armatury, zrcadla
s osvětlením a koupelnové doplňky Tonic.

C
an

tic
a

Slow
closing

Ideal Plus

50

C
an
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a

51

Moderní
geometrie
Cantica je kolekce inspirovaná moderními

geometrickými tvary, která přináší do vaší koupelny

dynamický design. Jednoduchá a flexibilní kolekce

dodá výrazný charakter jakékoliv koupelně.

Design: Franco Bertoli
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Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné do středně velkých i
prostorných koupelen.

Doporučujeme

Armatury:
• Attitude  >viz str. 130
• Ceramix  >viz str. 132

Vany:
• Aqua  >viz str. 88

Sprchové kouty:
• Ultra Flat  >viz str. 118
• Prestige  >viz str. 116

1.
Dokonalý design: výrazná
kolekce vhodná do různých stylů
a rozměrů koupelen.

2.
Koupelnový nábytek Tonic:
dokonalý doplněk ke kolekci
Cantica.
>viz strana 38

3.
Dekorace+: nábytek, polosloup
nebo sifon v provedení chrom –
vyberte si sami.

BOOK

Cantica
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Systém Soft closing snižuje hluk a ponechá v klidu vaši mysl, protože budete
mít jistotu, že prsty vašich dětí jsou vždy v bezpečí.

Umyvadlo 99.5cm v kombinaci
se skříňkou pod umyvadlo Tonic
100cm v provedení tmavý dub.

design

Moderní a dynamickou kolekci Cantica lze nejen dokonale sladit se širokým
výběrem koupelnového nábytku Tonic, ale díky svým rozměrům a velké
kapacitě úložného prostoru nabízí také pohodlí a radost.

Umyvadlo  T0745
93.5x54cm

Umyvadlo  T0877/T0956
70x50/60x45cm

Umyvadlo na desku
T0957  60x45cm

Umyvadlo na desku
T0958  45x45cm

Umyvadlo  T0959
99.5x50cm

Umyvadlo zápustné
T0843  62x52cm

Závěsný klozet
T3115

Závěsný bidet
T5065

Klozety a bidety
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Věčná klasika
Zaoblené, smyslné linie v kombinaci

s geometrickými tvary vytváří dokonalé spojení

klasiky a současnosti. Kolekce Ventuno díky

propojení klasiky s neobvyklými tvary nabízí velké

množství variant, ze kterých lze vybírat.

Design: Franco Bertoli

Umyvadlo 75cm
s polosloupem, závěsný klozet
a bidet, armatury Active.
Sprchová vanička Twist se
sprchovou kombinací Senses.
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Dvojčinné
splachování

Slow
closing

Skrytá
fixace

Ideal Plus

V
en

tu
no



57

V
en

tu
no

Dvojumyvadlo 130cm,
2 umyvadlové armatury
Active. Skleněné poličky
a zrcadla Ventuno.

56

funkčnost
Zajímavé rozměry. Velká a objemná umyvadla
nabízejí zvláštní potěšení. Více místa pro všechny
vaše rituály, ladné a velkorysé tvary a přesto velmi
snadné čištění a údržba.

Flexibilní design. Pro ještě větší požitek si k vašemu umyvadlu
nebo dvojumyvadlu vyberte polosloup nebo sifon v provedení
chrom.

Skryté upevňovací prvky. Díky tomuto upevnění si výrobky
zachovají souvislé linie, které zdůrazní moderní design výrobku.

design

Tyto elegantní závěsné klozety a bidety jsou
spojením vzhledu a funkčnosti. Skryté upevňovací
prvky přispívají k modernímu designu, snadnému
čištění a jednoduché montáži.
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Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné do všech typů koupelen.

• Ideální řešení pro rekonstrukci koupelen.

Doporučujeme

Armatury:
• Active  >viz str. 134
• Moments  >viz str. 124

Vany:
• First  >viz str. 90

Sprchové kouty:
• Twist  >viz str. 120
• Senses  >viz str. 110

1.
Moderní klasika: vyberte si ze
široké škály vytříbených stylů od
neobvyklých až k pravé klasice.

2.
Program Ideal Choice: kolekce
Ventuno lze dokonale
kombinovat s nábytkem
Ideal Choice. >viz str. 66

3.
Dekorace+: otočitelná zrcadla
dodají přitažlivost jakékoliv
koupelnové sestavě.

BOOK

Ventuno

Klozety a bidety
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Umyvadlo  T0155
75x52cm

Závěsný klozet
T3164

Závěsný bidet
T5151

Klozet stacionární
T3161

Bidet
T5150

Umyvadlo  T0154
68x52cm

Umyvadlo  T0153
60x52cm

Umyvadlo  T0019/T0023
100x54cm

Dvojumyvadlo  T0020/T0024
130x54

Umyvadlo  T0018/T0015
80x54cm

Umyvadlo  T0017/T0014
70x54cm

Umyvadlo  T0013
55x52cm

Zvolte si svou variantu - koupelnový nábytek Ideal Choice viz str. 66

Umyvadlo na desku
Umyvadlo instalované na koupelnové
skříňce pomocí plastového límce
zajišťuje snadnou přístupnost při
čištění a údržbě.

Umyvadlo s odkládacími
plochami
Umyvadlo v kombinaci s
koupelnovou skříňkou, tato verze
zdůrazní elegantní a ladný vzhled.

Zápustné umyvadlo
s odkládacími plochami
Zápustné umyvadlo instalované
přímo do skříňky vytváří neobyčejný
a jednotný design, napomáhá tak
snadnému čistění i údržbě.



Praktický design
Vyberte si ze tří charakteristických tvarů umyvadel

a vytvořte si dokonalou koupelnu. Kolekce Connect

spolu s koupelnovým nábytkem, vanami a dalším

příslušenstvím nabízí funkční řešení za cenu, která

se vyplatí.

Design: Robin Levien

Umyvadlo Arc 60cm, skříňka pod
umyvadlo 80cm v provedení americký
dub, zrcadlo 60cm, závěsný klozet
a bidet, vana Connect 170x75cm.
Armatury Ceraplan.
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Dvojčinné
splachování

Slow
closing

Skrytý
přepad
Ideal Waste

Ideal Plus
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Cube

Arc

Sphere



funkčnost
Praktické výsuvné kontejnery. Výsuvné
kontejnery lze snadno otvírat, mají bezhlučné
zavírání, zároveň jsou velmi hluboké a tím zajišťují
maximální úložný prostor a pohodlí.

Důmyslné úložné prostory. Je vaše koupelna příliš malá?
Vyberte si rohovou skříňku se zaoblenými dvířky – chytrý způsob
pro vytvoření více prostoru.

Kombinujte a dolaďte. Kombinujte ze široké škály jednotlivých
výrobků Connect a vytvořte si váš vlastní moderní vzhled
koupelny. Vyzkoušejte si skříňky se zrcadly a získejte další prostor
a osvětlení.

Vlevo
Umyvadlo Cube 60cm s polosloupem,
armatury Active, zrcadlo a koupelnové
doplňky Connect.

funkčnost

Úspora vody. Nádržka s dvojčinným splachováním
6/3l je dodávána se všemi klozety Connect. Toto
splachování vám umožní úsporu vody až o 25%.
Dobré pro vás… a také naši planetu!

63
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Vana Connect DUO pro 2 osoby včetně přepadu Ideal
Waste, vanová armatura Active a sprchová sada Senses.

Umyvadlo Sphere 55cm
s polosloupem, zrcadlo
a koupelnové doplňky
Connect.

62



65

C
on

ne
ct

64

Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné pro rodinné koupelny.

• Vhodné do malých koupelen a
koupelen pro hosty.

Doporučujeme

Armatury:
• Active  >viz str. 134

Sprchové kouty:
• Ultra Flat  >viz str. 118
• Senses  >viz str. 110

1.
3 charakteristické tvary
umyvadel: každému dle jeho
vkusu.

2.
Úspora vody, úspora
prostoru: vyhovuje všem
požadavkům moderního života.

3.
Dekorace+: zrcadlová rohová
skříňka poskytne větší úložný
prostor a lepší využití.

BOOK

Connect

Americký dub. SO Ořech tmavý. SX Lesklý lak bílý. WG

Klozety a akrylátové vany
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA

Umyvadla
Barva bílá 01 – Úprava Ideal Plus MA
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Koupelnový nábytek
Ořech tmavý SX – Americký dub SO – Lesklý lak bílý WG

Umyvadlo polozápustné Sphere E7923 55x46.5cm - také k dispozici.

Cube Arc Sphere

Skříňka pro 
polozápustné umyvadlo  

E6838  50x30cm

Vana  E0183
170x75cm

Vana DUO  E0184
170x75cm

Vana - Pravá  E0202
170x70cm

Vana - Levá  E0205
170x90/70cm

Skříňka pro 
polozápustné umyvadlo  

E6839  60x30cm

Postranní skříňka s
kontejnerem  

E6837  30x42cm

Vysoká skříňka  E6853
176x30cm

Vysoká skříňka  E6849
176x30cm

Rohová skříňka
E6848

38x52.5cm

Postranní skříňka s dvířky
E6843

30x30cm

Postranní skříňka
E6844

30x30cm

Skříňka pod umyvadlo Cube
E6830/E6829/E6828/E6826
55/50/45x42cm/35x32cm

Skříňka pod umyvadlo
Sphere/Arc

E6836/E6833/E6832/E6831
80/60/55/50x42cm

Umyvadlo  E7736/E7729/
E7141/E7139/E7138
70/65/60/55/50x46cm

Závěsný klozet
E7116

Kombi klozet
E8036/E7970

Umývátko
E7137
40x36cm

Umyvadlo Short
E7140
55x37.5cm

Umyvadlo  E7740/E7732/
E7135/E7131/E7130
70/65/60x46cm/55x45.5cm/
45x36cm

Umývátko
E7912/E7913
35x26cm

Umyvadlo zápustné
E7978
55x47.5cm

Umyvadlo
E7147/E7146
55x45.5cm/50x42cm

Umývátko
E7145
45x36cm

Umyvadlo polozápustné
Short
E7936  50x36cm

Umývátko rohové
E7136
48x44cm

Umyvadlo 
polozápustné
E8065
45x45cm

Umyvadlo
na desku
E8040
43x43cm



Sestavy na fotografiích byly vytvořeny s nábytkem Step. Step má velmi rozsáhlý výběr koupelnových skříněk, které lze dokonale kombinovat s mnoha
umyvadly kolekcí Ideal Standard… Zde jsou sestavy s kolekcí Ventuno, Step lze ale také použít s umyvadly Imagine, SimplyU, Moments, Tonic a Cantica.
Přizpůsobivost je nekonečná.
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Vytvořte si
ideální koupelnu
Přizpůsobivý výběr produktů vám dává absolutní

volnost kombinace a sladění vaší dokonalé sestavy

výrobků Step, Imagine, SimplyU... Ať máte

jakoukoliv koupelnu a vkus - neomezený soulad

těchto kolekcí vám zaručí, že si kombinaci

sestavíte tak, jak vám bude vyhovovat.

Navrženo společností Ideal Standard
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Soft closing Prostorově
úsporný
sifon

NEW

* Ideal Choice = Ideální výběr
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Kombinujte dohromady vaše oblíbené
materiály, tvary a rozměry a vytvořte dokonalý
vzhled vaší koupelny. Máte široký výběr možností
a tak k vybavení vaší ideální koupelny již
potřebujete jen vlastní kreativitu.

2 Zcela přizpůsobivý systém – Ideal Choice vám poskytne volnost při kombinaci vašeho ideálního umyvadla s
koupelnovým nábytkem, který si vyberete, a nebo naopak. Ať je to jakkoliv - tu správnou kombinaci určitě najdete.

Ideal Choice:
vytvářejte, kombinujte,
navrhujte…

Dub tmavý. EG Dub světlý. SV Americký ořech.
UY

Vlašský ořech. DK

Wenge. UZ Lesklý lak bílý. WG Lesklý tmavě
hnědý lak. DJ

Lesklý lak červený.
YF

Povrchová úprava Vyberte si koupelnové skříňky

Vyberte si další úložné skříňky

Pro kolekci Step

Pro kolekci SimplyU

Pro kolekci Imagine

Kolekce Imagine

Kolekce Step Imagine Step SimplyU

Step

Úprava dle zákazníka

Kolekce Step vám umožňuje si vybrat ze 2 typů madel.

Upravte si váš nábytek Imagine pomocí výběru 
ze 6 sítotiskových vzorů.

Lesklý lak bílý -
Arabeska. RH

Lesklý lak bílý -
Proužky. RG

Lesklý lak bílý -
Květy. RF

Lesklý lak červený
- Arabeska. RE

Lesklý lak červený
- Proužky. RD

Lesklý lak červený
- Květy. RC

funkčnost

Dostatek úložného prostoru výsuvných kontejnerů a postranních
skříněk, elegantní výsuvný držák na ručníky, důmyslný výsuvný box,
který zabere pouze 12.5cm… Ideal Choice znamená každodenní
maximální pohodlí.

Vyberte si umyvadlo a vyzkoušejte
ho s oblíbeným koupelnovým nábytkem

Vyberte si nábytek a vyzkoušejte k němu
oblíbené umyvadlo

umyvadlo Tonic

umyvadlo Tonic 
se skříňkou Step

umyvadlo Tonic 
s deskou SimplyU

umyvadlo Tonic 
se skříňkou SimplyU

umyvadlo Tonic 
se skříňkou Imagine

skříňka Step

skříňka Step 
s umyvadlem 
SimplyU Natural

skříňka Step 
s umyvadlem 
SimplyU Clear

skříňka Step 
s umyvadlem 
Ventuno

skříňka Step 
s umyvadlem Tonic



Imagine

90cm
T0692

T0693

135cm
T0694

T0710
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3Ideal Choice je jednoduchý systém: 
velmi snadno si představíte všechny možné kombinace.
Step + Ventuno, SimplyU + Cantica, Imagine + Tonic…
možnosti jsou nekonečné a zaručí tak jedinečnost vaší
sestavy.

Imagine

Step

68.2cm
T7259
+Top T7260

78.2cm
T7268
+Top T7269

98.2cm
T7259

+T7273
+Top T7275

108.2cm
T7268

+T7273
+Top T7271

SimplyU

55cm
T7200

80cm
T7202

100cm
T7207

120cm
T7210

80cm
T7213

120cm
T0716

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Umyvadla >

N
ábytek >

80cm

T0940

70cm

T0937

60cm

T0936

50cm

T0935

Ventuno

Step

68.2cm

T7225

78.2cm

T7226

98.2cm

T7227

108.2cm

T7224

●

●

●

●

Umyvadla >

N
ábytek >

130cm

T0020

100cm

T0019

80cm

T0018

70cm

T0017

Sk
říň

ky
Po

lič
ky

Ventuno

Step

68.2cm
T7259
+Top T7260

78.2cm
T7268
+Top T7269

98.2cm
T7259 

+T7273
+Top T7275

108.2cm
T7268 

+T7273
+Top T7271

SimplyU

80cm
T7202

100cm
T7207

120cm
T7210

80cm
T7213

120cm
T0716

●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

Umyvadla >

N
ábytek >

130cm

T0024

100cm

T0023

80cm

T0015

70cm

T0014

Moments

Step

68.2cm
T7259
+Top T7260

78.2cm
T7268
+Top T7269

98.2cm
T7259 

+T7273
+Top T7275

108.2cm
T7268

+T7273
+Top T7271

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

Umyvadla >

N
ábytek >

90cm

T0715

75cm

T0716

65cm

T0717

55cm

T0719

SimplyU

Step

68.2cm
T7259
+Top T7260

78.2cm
T7268
+Top T7269

98.2cm
T7259 

+T7273
+Top T7275

108.2cm
T7268

+T7273
+Top T7271

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Umyvadla >

N
ábytek > 120cm

T0132/T0159

100cm

T0131/T0158

80cm

T0130/T0157

65cm

T0129/T0156

55cm

T0128/T0998

50cm

T0127/T0997

85cm

T0143/T0170

75cm

T0140/T0167

60cm

T0139/T0166

Imagine Tonic

SimplyU

80cm

100cm

80cm

120cm

T7203 T7203

T7206 T7206

T7214 T7214

T7217
T7217

T7220

Umyvadla
na desku >N

ábytek >

62cm

T0938

55cm

K0745

Sk
říň

ky
Po

lič
ky

Po
lič

ky
Sk

říň
ky

Montáž do nábytku Umyvadla na desku

Montáž na nábytek

Clear Natural

● Při montáží do výklenku je třeba vzít v úvahu, že umyvadlo může přesahovat šíři nábytku po obou stranách.

● Při montáži tříotvorové armatury musí být výřez na horní ploše umyvadla větší, aby byl dostatek prostoru na přítokové hadice.
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Ideal fit

• Do jakékoliv koupelnové sestavy.

Doporučujeme

• Všechny kolekce Ideal Standard.

1.
Volnost při vytvoření vaší
opravdu vlastní osobité
koupelnové sestavy.

2.
Nábytek nejvyšší kvality
zajistí dlouhodobou
životnost, skvělou kapacitu
úložných prostor a velmi
snadné používání.

3.
Dekorace+: 
široký výběr skvělých
kombinací, z nichž je každá jiná
na pohled i dotyk.

Ideal Choice

Tonic

Step

68.2cm
T7259
+Top T7260

78.2cm
T7268
+Top T7269

98.2cm
T7259

+T7273
+Top T7275

108.2cm
T7268

+T7273
+Top T7271

SimplyU

55cm
T7200

80cm
T7202

100cm
T7207

120cm
T7210

80cm
T7213

120cm
T0716

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ● ●

Umyvadla >

N
ábytek >

100cm

T0700

100cm

T0707

100cm

T0707

Cantica

99.5cm

T0959

93cm

T0745

60cm

T0957

45cm

T0958

70 cm

T0877

60cm

T0956

70cm

T0690

65cm

T0689

60cm

T0688

● ●

● ●

● ● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

Sk
říň

ky
Po

lič
ky

Imagine

90cm
T0692

T0693

135cm
T0694

T0710

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

4 Ideal Choice je systém
zaručující dlouhodobou
kvalitu

Kvalita a dlouhodobá životnost
Při výrobě koupelnového nábytku
jsou využívány jen ty nejkvalitnější
a ekologické materiály. Každý
prvek je během výrobního procesu
pečlivě testován, což zajišťuje
pevnost, odolnost a dlouhodobou
životnost.

Snadné použití
Systém automatického dovírání
dodá dvířkům skříněk a výsuvným
kontejnerům luxusní styl a
dlouhodobou funkčnost. Tento
skrytý a tichý mechanismus je
základem klidné atmosféry ve vaší
koupelně.

Snadná montáž
Snadné, rychlé a praktické –
koupelnový nábytek vám dodáme
předem sestaven. K montáži
keramiky nebo armatur již nejsou
potřeba žádné další úpravy a navíc
součástí dodávky je také prostorově
úsporný sifon.● Při montáží do výklenku je třeba vzít v úvahu, že umyvadlo může přesahovat šíři

nábytku po obou stranách.
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Shrnutí
Ideal fit

• Vhodné do všech typů koupelen.

• Vhodné také do šaten, ložnic,
obývacích pokojů…

Doporučujeme

• Ke všem kolekcím Ideal
Standard…

Ostatní zrcadla:
• Imagine  >viz str. 8
• Moments  >viz str. 16
• SimplyU  >viz str. 24

1.
Jedinečné a přizpůsobivé:
všechna zrcadla lze dokonale
kombinovat se všemi kolekcemi
Ideal Standard.

2.
Inovační design: poskytne
vašemu domovu a
každodennímu životu osvětlení,
nevšední vzhled a zcela nový
rozměr.

3.
Dekorace+: skvělý doplněk
jakéhokoliv prostoru vašeho
domu.

BOOK

Zrcadla

74

Esse

Bubble

Traffic

Zrcadla.
Moderní design
Špičkový design v souladu s nejnovějšími trendy napomohl

k vytvoření kolekce skvělých zrcadel ve třech charakte -

ristických stylech, která poskytnou zcela nový rozměr vaší

koupelně nebo jinému prostoru ve vašem domě.

Design: Matteo Baroni & Fabio Valeriani

NEW

Esse 

Umění světla. Zářivkové osvětlení ukryté v zrcadle, které není vidět než
se rozsvítí decentně osvětlí prostor koupelny. Skutečné umělecké dílo a úžasný
doplněk do koupelny dostupný v horizontální nebo vertikální verzi.

Horizontální N1292MY - 140x70cm (2 osvětlení) Vertikální N1291MY  - 60x100cm (1 osvětlení)

Bubble

Detail krásy. Zabudované zvětšovací zrcadlo vám poskytne dokonalý detailní
pohled. Spolu se zabudovaným osvětlením lze zvětšovací zrcadlo umístit na levou
nebo pravou stranu. Ideální při holení nebo líčení.

Kruhové  N1293MY - Ø90cm Čtvercové  N1294MY - 90x90cm

Traffic

Zarámujte sami sebe: Odvážný barevný rámeček uvnitř zrcadla osvětlí váš
obličej a poskytne vám zcela odlišný moderní efekt. Vyberte si ze tří různých tvarů
v bílé, modré nebo zelené barvě, k dispozici je také širší verze s dvojitým
osvětlením.

Osvětlení kruh a čtverec
N1289MY - 100x50cm

Osvětlení kruh
N1286MY
50x50cm

Osvětlení čtverec
N1287MY
50x50cm  

Osvětlení
trojúhelník
N1288MY
50x50cm 




