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My v Ideal Standardu věříme, že koupelna je 
mnohem více než pouhé místo, kde si člověk 
myje ruce nebo čistí zuby. Podle nás by koupelna 
měla být místem, kde můžete relaxovat, osvěžit se, 
načerpat novou energii nebo se zkrášlit. 

Proto již přes 100 let vyvíjíme sanitární keramiku 
a ostatní vybavení do koupelen tak, abychom Vám 
pomohli při navrhování a zařizování koupelny dle 
Vašich představ. Pokud je pro Vás koupelna místem, 
kam se chcete rádi vracet, kde se chcete dobře cítít 
nebo je to útočiště před ruchem běžného života, 
vždy se může jednat o krásný a funkční prostor.

Další inspiraci naleznete na  www.idealstandard.cz.
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Puristické linie a jemná krása kolekce Tonic II 
vytváří pocit klidu a čistoty. Vybízí k úniku 
z každodenního hektického života a vytváří 
prostor  k zasloužené relaxaci. Do detailu 
promyšlená kolekce koupelnového vybavení 
nabízí díky své funkčnosti a vzhledu 
dostatečný prostor k vytvoření ideální 
koupelny dle vašich představ. 

Design: ARTEFAKT

KREATIVNÍ 
DESIGN & 
INOVACE
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Jsme přesvědčeni, že krásnou koupelnu 
nedělá pouze design koupelnového vybavení. 
Celkový pocit z koupelny je výsledkem 
komplexního spojení designu, inovací 
a funkčnosti jednotlivých výrobků, které 
je odpovědí na požadavky současného 
náročného způsobu života. Koupelna se stává 
útočištěm, kde můžeme načerpat novou 
energii. Je to prostor zásadního významu. 
Tonic II Vám umožní cítit se velmi příjemně 
díky svým jemným, čistým liniím a elegantním 
odstínům koupelnového nábytku, které 
harmonicky doplní okolní prostředí.

Ucelená kolekce Tonic II zahrnuje nejenom sanitární 
keramiku, ale i koupelnový nábytek, vany ze sanitárního 
akrylátu, ale i vlastní řadu vodovodních baterií, které 
harmonicky doplňují celou kolekci.

Elegantní 
a zároveň vysoce 
funkční klozet 
s nejmodernější 
splachovací 
technologií.

ČISTOTA A PŘEHLEDNOST

VYBAVTE SI SVOU KOUPELNU KOLEKCÍ TONIC II  
A VYTVOŘTE TAK LUXUSNÍ A STYLOVOU KOUPELNU
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Tonic II je více než jen 
nádherně navržená kolekce 
koupelnového vybavení, která 
Vás ohromí a naláká svým 
vzhledem. Je to kolekce, 
která byla navržena především 
tak, aby vám usnadnila život. 
Každý detail této kolekce byl 
pečlivě promyšlen, abyste si 
čas strávený v koupelně 
mohli opravdu užít.

ALIANCE  
FORMY 
A FUNKČNOSTI 
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TECHNOLOGIE 
AQUABLADE™ – 
DOKONALÉ  
SPOJENÍ STYLU 
A FUNKČNOSTI
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Ve společnosti Ideal Standard se 
neustále snažíme představovat našim 
zákazníkům výrobky, které nejenom 
skvěle vypadají, ale jsou současně 
funkční a udávají trend.

Jsme hrdí na to, že po několika 
letech vývoje, můžeme představit 
novou splachovací technologii 
AquaBlade™ – nejvýznamnější počin 
od doby, kdy bylo vynalezeno 
splachovací WC. Jsme přesvědčeni, 
že tato unikátní, patentovaná 
technologie, nastaví nová měřítka 
týkající se designu klozetů, hygieny 
a výkonu splachování.

Esteticky dokonalý vzhled klozetu s technologií 
AquaBlade™ se vyznačuje jednoduchými 
a čistými liniemi. Není zde žádný nevzhledný 
splachovací kruh, pouze hladké křivky klozetové 
mísy. Při jeho vývoji byl kladen důraz i na jeho 
funkčnost: klozety se splachovací technologií 
AquaBlade™ jsou hygieničtější a snadnější na 
údržbu nez klasické klozety.

Technologie AquaBlade™ zaručuje prvotřídní 
oplach klozetu při každém použití. Voda 
oplachuje 100 % vnitřku klozetové mísy pod 
oplachovým kanálkem, který je umístěn téměř 
u horního okraje mísy. U klozetů s klasickým 
splachovacím kruhem naopak nedochází 
k oplachu přibližne 20% vnitřku mísy, 
především v zadní části klozetu.

Nový závěsný klozet Tonic II je 
k dispozici nejenom ve variantě 
s technologií splachování 
AquaBlade™, ale také i jako 
bezkruhová verze, tzv. RIMLESS. 
Vnější vzhled obou klozetů 
je identický.
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Tonic II představuje neuvěřitelný výběr sanitární keramiky 
dokonalých proporcí, výrazných a rafinovaných tvarů. 
Hladké, čisté linie vytváří pocit přímočaré estetičnosti 
a z kolekce jako takové vyzařuje pocit klidu a čistoty. 

Umyvadla na desku a nábytková umyvadla, bidety, klozety 
bez kruhu nebo klozety s novou inovativní technologií 
splachování AquaBlade™: tyto luxusně vypadající kousky 
jsou k dispozici v různých velikostech a typech. Ať je 
Vaše koupelna jakkoliv velká kolekce Tonic II nabízí řešení 
i s ohledem na Vás osobitý styl a vkus.

PERFEKCIONALISMUS 
V KAŽDÉM DETAILU

Tonic II nábytková konzole s madlem a skleněnou vrchní deskou, symetrické 
umyvadlo na desku, umyvadlová baterie podomítková (5  l/min), Tonic II 
nábytková konzole s dřevěnou vrchní deskou fungující jako otevřená police, 
Softmood zrcadlo s osvětlením, Tonic II závěsný klozet se splachovací 
technologií AquaBlade™ a plochým sedátkem se Soft-close zavíráním, 
Softmood doplňky.

INFORMACE K VÝROBKŮM

SANITÁRNÍ KERAMIKA

WC Bidet

Nábytková umyvadlaUmyvadla na desku
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MÁTE NA VÝBĚR

INFORMACE K VÝROBKŮM
UMYVADLA, KLOZETY A BIDETY

UMYVADLA NA DESKU

Nábytkové dvojumyvadlo
1200 mm

Nábytkové umyvadlo
1000, 800 nebo 600 mm

Umyvadlo na desku 
asymetrické
550mm

Umývátko asymetrické
odkládací plocha vlevo
450 mm

Nábytkové dvojumyvadlo
bez otvoru pro baterii
1200 mm

Umyvadlo na desku 
symetrické
550mm

Umývátko asymetrické
odkládací plocha vpravo
450 mm

Nábytkové umyvadlo
520mm

Polozápustné umyvadlo
550 mm

Vytvořte si působivě vypadající koupelnu: umyvadla na desku Tonic II s krásnými, měkkými, geometrickými 
liniemi byly navrženy tak, aby dokonale ladily s umyvadlovými skříňkami Tonic II nebo aby důstojně vynikly 
na nábytkových konzolích – perfektní řešení pro ty, kdo preferují vytříbenost a eleganci. 

Vyberte si z široké nabídky nábytkových umyvadel – od dvojumyvadla až po malé umývátko, které je ideální 
volbou pro malé koupelny pro hosty nebo toalety. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, elegantní tvary 
všech umyvadel Tonic II budou ve vaší koupelně vypadat moderně a zároveň stylově. Na protější straně jsou 
vyobrazeny všechny možné varianty instalace.

UMYVADLA
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KLOZETY

BIDETY

Závěsný klozet 
RIMLESS

Kombi klozet 
AQUABLADE™

Závěsný bidet

Závěsný klozet 
AQUABLADE™

Stacionární bidet

Stacionární klozet 
AQUABLADE™

Sofistikovaně jednoduchý vnější vzhled klozetů Tonic II doplňují nejnovější 
technologie splachování: Rimless nebo AquaBlade™. Vybírat můžete ze závěsné, 
stacionární nebo kombinované varianty a stále budete mít jistotu, že klozet bude 
skvěle vypadat a zároveň bude i perperfektně funkční díky inovativní technologii 
splachování AquaBlade™.

Bidety Tonic II skvěle doplňují umyvadla i klozety kolekce Tonic II. 
Vybírat můžete mezi závěsnou nebo stacionární variantou. 
Zajímavými detaily jsou tvar přepadového otvoru a tvar keramické 
krytky odpadu, který kopiruje celkové linie kolekce Tonic II.

MOŽNÉ KOMBINACE

Respektujeme to, že každý člověk má svůj osobitý styl a vkus a proto serie Tonic II nabízí mnoho 
různých kombinací. Umyvadlo s umyvadlovou skříňkou potěší ty, kteří mají rádi pořádek a neradi 
vystavují své toaletní potřeby. Umyvadla v kombinaci s nábytkovou konzolí zase vytvoří elegantní, 
nadčasový design. A v neposlední řadě Ti, kteří preferují klasický vzhled koupelny mohou 
umyvadla kombinovat pouze s keramickým polosloupem či designovým sifonem.

Nábytkové umyvadlo 
s umyvadlovou skříňkou

Nábytkové umyvadlo 
s polosloupem

Nábytkové umyvadlo 
s nábytkovou konzolí

Nábytkové umyvadlo 
s designovým sifonem
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V Ideal Standardu si uvědomujeme, že vaše koupelna by 
měla nejenom dobře vypadat, ale zároveň měla být funkční 
s dostatkem úložného prostoru pro uspořádání vašich 
toaletních potřeb denní potřeby. Proto je nábytek Tonic II 
promyšlen do sebemenšího detailu tak, aby Vám usnadňoval 
udržení pořádku a vaše koupelna mohla vypadat stále krásně. 

Při vývoji umyvadlových skříněk byl kladen velký důraz na 
velikost vnitřního prostoru zásuvek a proto byl vyvinut nový 
typ úsporného IdealFlow sifonu, díky kterému se docílilo 
nadstandardně velkého úložného prostoru v zásuvkách 
umyvadlových skříněk Tonic II.

Vyberte si z ucelené řady modulárního nábytku Tonic II 
a vytvořte tak koupelnu, která bude nejenom skvěle 
vypadat, ale bude i vysoce funkční. Nábytek je k dispozici 
v 5 decentních barevných provedení se kterými dokonale 
ladí madla ve 2 kontrastních površích: lesklá bílá a chrom.

ŘEŠENÍ PRO 
MALOU I VELKOU 
KOUPELNU

Tonic II umývátko 450 mm s odkládací plochou vpravo, skříňka pod umývátko s dvířky 
a otevřenou policí, Tonic II umyvadlová baterie PICCOLO, závěsný klozet s hlubokým 
splachováním a technologií AquaBlade™, zrcadlo a doplňky Softmood.

Skříňky 
pod umyvadla

Vysoké 
skříňky

Postranní  
skříňky

INFORMACE K VÝROBKŮM

NÁBYTEK
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VYBERTE SI SVŮJ NÁBYTEK

INFORMACE K VÝROBKŮM
NÁBYTEK A DOPLŇKY

SKŘÍŇKY POD UMYVADLO

NÁBYTKOVÉ KONZOLE

Skříňka pod umyvadlo
1200 mm

Skříňka pod umyvadlo
600 mm

Skříňka pod umyvadlo
1000 mm

Skříňka pod umyvadlo
500 mm

Skříňka pod umyvadlo
800 mm

Skříňka pod umývátko 
450 mm (levá | pravá verze)

Nábytková konzole
1200 mm pod nábytková dvojumyvadla, 
symetrická umyvadla na desku nebo 
jako police

K dispozici v široké nabídce rozměrů a barev. Skříňky pod umyvadla byly navrženy tak, 
aby svým vzhledem harmonicky doplňovaly nábytková umyvadla i umyvadla na desku. 
Všechny zásuvky a dvířka disponují tichým zavíracím mechanizmem Soft-close.

Nábytkové konzole mohou být použity jak pod nábytková umyvadla nebo umyvadla 
na desku, tak i jako samostatné otevřené police.

Nábytková konzole
1000 | 800 mm pod nábytková umyvadla, 
symetrická a asymetrická umyvadla  na 
desku nebo jako police

Nábytková konzole
600 mm pod nábytková 
umyvadla, symetrická umyvadla 
na desku nebo jako police
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Madlo
1200 mm

Provedení lesklá bílá

Madlo
1000 | 800 | 600 | 500 | 450 | 350 mm

Provedení chrom

VYSOKÉ SKŘÍŇKY MADLA

Vysoká skříňka
350 mm

Vysoká skříňka
600 mm

Vysoké skříňky kolekce Tonic II jsou k dispozici ve dvou 
šířkách a vy si tak můžete navrhnout uspořádání 
nábytku dle vašich prostorových možností. Tyto 
nádherné skříňky obsahují skleněné vnitřní poličky 
a v případě i verze 600 mm i zásuvky, kam se 
pohodlně vejdou všechny maličkosti, které v koupelně 
potřebujete. Dvířka bez madel disponují otevíracím 
mechanizmem Push&Open a ostatní dvířka a zásuvky 
zase tichým zavíracím mechanizmem Soft-close.

Vyberte si ke svému koupelnovému nábytku Tonic II 
vhodné madlo: lesklé bílé nebo pochromované. 
Nejenom že tyto madla úžasně vypadají, jsou i velmi 
praktické, protože mohou zároveň fungovat jako držák 
na ručníky. 

POSTRANNÍ SKŘÍŇKY

Postranní skříňky ideálně doplňují ostatní nábytek kolekce Tonic II. Dotek luxusu 
dotváří systém otevírání dvířek (Push&Open), vnitřní skleněné poličky nebo vrchní 
skleněná deska (bíle lakované 10mm sklo). 

Postranní skříňka
k skříňce pod umývátko

Postranní skříňka
600 mm

Postranní skříňka
350 mm
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VYBERTE SI SVŮJ NÁBYTEK

INFORMACE K VÝROBKŮM 
VRCHNÍ DESKY, POLICE A POSTRANNÍ SKŘÍŇKY

Otevřená police
800–600 mm

Otevřená police
350 mm

Otevřená police
500 mm

Otevřená police
450 mm

OTEVŘENÉ POLICE

Vrchní desky 
1200–1000 mm

Vrchní desky 
800–600 mm

Vyberte si perfektní otevřenou polici pod vaši skříňku pod umyvadlem nebo umývátkem 
a zvětšete tak úložný prostor vaší koupelny, který můžete využít například k ukládání 
čistých ručníků.  
Materiál: bíle lakovaný kov.

VRCHNÍ DESKY DŘEVĚNÉ

Všechny dřevené vrchní desky jsou k dispozici ve všech barvách jako ostatní nábytek 
kolekce Tonic II. V kombinaci s nábytkovou konzolí mohou vytvořit jak otevřenou 
polici, tak mohou sloužit jako deska pod nábytkové umyvadlo (v tomto případě je 
nutné nechat vyříznou odpovídající otvor). 

VRCHNÍ DESKY SKLENĚNÉ

Vrchní deska  
pod symetrické umyvadlo
1200 mm

Vrchní deska  
pod symetrické umyvadlo
1000–800 mm

Vrchní deska  
pod symetrické umyvadlo
600 mm

Vrchní deska  
pod asymetrické umyvadlo
1000–800 mm

Tyto elegatně vypadající vrchní desky z bílého temperovaného skla jsou ideální ke 
kombinaci se symetrickými i asymetrickými umyvadly na desku Tonic II. K dispozici 
ve variantě s otvorem/bez otvoru pro baterii pro větší flexibilitu při výběru typu 
umyvadlové baterie (stojánkové vs. podomítkové).
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Další možnosti jak zvýšit přehled a pořádek v zásuvkách 
umyvadlových skříněk. 

Praktické LED osvětlení do vašich zásuvek. Osvětlení 
s pohybovým senzorem se automaticky rozsvítí 
při otevření zásuvky. Možnost dobíjení osvětlení přes 
USB kabel. 

OSVĚTLENÍ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY A ODKLÁDACÍ BOX

Dělící příčky Transparentní odkládací box 
s víčkem

LED osvětlení
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Lesklý lak sv. šedý

Lesklý lak bílý

Lesklý lak sv. hnědý

Dekor sv. pinie

INFORMACE K VÝROBKŮM 
NÁBYTEK

Dekor sv. šedý dub

Nábytek kolekce Tonic II je k dispozici v 5 ohromujících 
trendy odstínech. Svoji koupelnu tak můžete proměnit 
v místo čisté elegance a vytříbeného stylu. Vyberte si 
z lakovaných povrchů s vysokým leskem – bílá, světle 
šedá a světle hnědá nebo matných dekorů dřeva: 
světlý šedý dub nebo světlá pinie. Nezapomeňte 
doplnit skříňku pod umyvadlo nebo vysokou skříňku 
kovovým madlem, které je k dispozici ve 2 typech 
provedení: lesklá bílá nebo chrom.

STYLOVÉ 
PROVEDENÍ



Nábytkové umyvadlo 80 cm s umyvadlovou a postranní skříňkou s vrchní skleněnou deskou  
(vše lesklý, sv. šedý lak), otevřená police, umyvadlová baterie Tonic II, zrcadlo s osvětlením a doplňky Softmood.
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Umyvadlové skříňky

Skříňka pod umyvadlo 500 mm 

Madlo 500 mm

Skříňka pod umyvadlo 600 mm 

Madlo 600 mm

Skříňka pod umyvadlo 800 mm 

Madlo 800 mm

Skříňka pod umyvadlo 1000 mm

Madlo 1000 mm

Skříňka pod umyvadlo 1200 mm

Madlo 1200 mm

Skříňka pod umývátko (pravá) 
450 mm 

Madlo 450 mm

Skříňka pod umývátko (levá) 
450 mm 

Madlo 450mm

Skříňka pod umyvadlo 600 mm +  
Vrchní deska 600 mm

Madlo 600 mm

Skříňka pod umyvadlo 800 mm + 
Vrchní deska 800 mm

Madlo 800 mm

Skříňka pod umyvadlo 1000 mm + 
Vrchní deska 1000 mm 

Madlo 1000 mm

Skříňka pod umyvadlo 1200 mm + 
Vrchní deska 1200 mm

Madlo 1200 mm

Skříňka pod umyvadlo 800 mm + 
Vrchní deska 800 mm

Madlo 800 mm

Skříňka pod umyvadlo 1000 mm +  
Vrchní deska 1000 mm

Madlo 1000 mm

R4301

R4357

R4302

R4358

R4303

R4359

R4304

R4360

R4305

R4361

R4306 

R4356

R4318 

R4356

R4302 
R4330

R4358

R4303 
R4331

R4359

R4304 
R4332

R4360

R4305 
R4333

R4361

R4303 
R4335

R4359

R4304 
R4336

R4360

Sanitární keramika

K0868

Umyvadlo 
520 mm

K0837

Umyvadlo 
600 mm

K0839

Umyvadlo 
800 mm

K0862

Umyvadlo 
1000 mm

K0870 
K0871

Dvoj-
umyvadlo 
1200 mm

K0866

Umývátko 
(levé)  
 450 mm

K0867

Umývátko 
(pravé) 
450 mm

K0833

Asymetrické 
umyvadlo 
550 mm

K0834

Symetrické 
umyvadlo 
550 mm
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INFORMACE K VÝROBKŮM 
NÁBYTEK

MOŽNÉ KOMBINACE



Nábytkové konzole*

Sanitární keramika

K0868

Umyvadlo 
520 mm

K0878

Umyvadlo 
600 mm

K0879

Umyvadlo 
800 mm

K0872

Umyvadlo 
1000 mm

K0873 /  
K0874

Dvoj-
umyvadlo 
1200 mm

K0875

Umývátko 
(levé)  
 450 mm

K0876

Umývátko 
(pravé) 
450 mm

K0833

Asymetrické 
umyvadlo 
550 mm

K0834

Symetrické 
umyvadlo 
550 mm

Nábytková konzole 600 mm

Nábytková konzole 800 mm

Nábytková konzole 1000 mm

Nábytková konzole 1200 mm

Nábytková konzole 600 mm + 
Vrchní deska 600 mm 

Nábytková konzole 800 mm +  
Vrchní deska 800 mm 

Nábytková konzole 1000 mm +  
Vrchní deska 1000 mm

Nábytková konzole 1200 mm +  
Vrchní deska 1200 mm 

Nábytková konzole 800 mm +  
Vrchní deska 800 mm 

Nábytková konzole 1000 mm +  
Vrchní deska 1000 mm 

R4310

R4311

R4312

R4313

R4310  
R4330

R4311  
R4331

R4312 
R4332

R4313 
R4333

R4311 
R4335

R4312 
R4336
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* Nábytkové konzole mohou být instalované s madlem i bez něj.
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Tonic II volně stojící vana do prostoru s klasickým přepadem 
a vanová volně stojící baterie vč. ruční sprchy

INFORMACE K VÝROBKŮM

DOPŘEJTE 
SI POCIT 
LUXUSU

VANY

Vany

Vana v koupelně je naprostá nezbytnost pro ty, 
kteří v koupelně rádi odpočívají a relaxují. Vany 
Tonic II jsou velmi pohodlné a stanou se skvělým 
doplňkem jakékoliv koupelny. Volně stojící vana 
do prostoru bude ozdobou prostorné koupelny, 
zatímco vana ve tvaru „D” nebo klasické vany 
k zabudování budou naopak lépe pasovat do 
koupelen menších rozměrů. Každá z van kolekce 
Tonic II zrcadlí elegantní design ostatních výrobků 
Tonic II, čímž je zajištěno, že koupelna jako celek 
bude vypadat velmi harmonicky. Kombinujte 
s nádhernými vanovými bateriemi Tonic II – 
nástěnnými, podomítkovými nebo v případě 
volně stojící vany do prostoru s vanovou volně 
stojící baterií. 
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VAŠE VANA

INFORMACE K VÝROBKŮM 
VANY

Výjimečně vypadající volně stojící vana do prostoru Tonic II upoutá svými ladně 
elegantními křivkami a stane se tak středobodem dění ve vaší moderní koupelně.

VOLNĚ STOJÍCÍ – DO PROSTORU

Volně stojící:
1800 × 800 mm

Volně stojící  
s napouštěním přepadem:
1800 × 800 mm

Všechny vany Tonic II jsou k dispozici s klasickým přepadem nebo ve variantě s napouštěním přepadem.
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V nabídce van Tonic II figuruje i originální vana ve tvaru „D“, která se instaluje 
ke zdi nebo klasické vany k zabudování, které se budou skvěle vyjímat 
především v koupelnách menších rozměrů.

INSTALACE KE ZDI

Anatomicky tvarovaná DUO:
1800 × 800 mm

Tvar D:
1800 × 800 mm

Anatomicky tvarovaná:
1700 × 750 mm
1800 × 800 mm



28

TO NEJLEPŠÍ 
NAKONEC
Luxusní vodovodní baterie a termostaty 
kolekce Tonic II harmonicky doplňují sanitární 
keramiku a vany této kolekce a stávají se tak 
perfektním zakončením návrhu vaší koupelny. 
Baterie nejen že skvěle vypadají, jsou také 
nabity nejnovějšími technologiemi počínaje 

INFORMACE K VÝROBKŮM

VODOVODNÍ BATERIE

Technické přednosti vodovodních baterií Tonic II

•	 Ladné geometrické linie a tvary doplňující ucelenou kolekci Tonic II

•	 Nastavitelný perlátor pro optimální směr proudu protékající vody

•	 Nejmodernější technologie úspory vody 

•	 Integrovaný omezovač horké vody a Cool-body technologie pro vaši bezpečnost

Umyvadlové | bidetové 
baterie

Sprchové | vanové 
baterie

úsporou vody díky prostorově nastavitelnému 
perlátoru, který omezuje proud vody na 
5 l/min až po omezovač teplé vody a cool-
body technologii, které přispívají k většímu 
bezpečí a současně pomáhají uspořit energii. 
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VYBERTE SI SVOU BATERII

INFORMACE K VÝROBKŮM 
UMYVADLOVÉ, BIDETOVÁ, VANOVÉ A SPRCHOVÉ BATERIE

Umyvadlová baterie
s | bez odtokové garnitury

Umyvadlová baterie 
podomítková
vývod 180 mm

Umyvadlová baterie 
s vysokým vývodem
s | bez odtokové garnitury

Sprchová 
termostatická baterie
podomítková, díl 2

Umyvadlová baterie 
podomítková
vývod 225 mm

Umyvadlová baterie 
s vysokým vývodem
s | bez odtokové garnitury

Umyvadlová baterie 
PICCOLO
s / bez odtokové garnitury 

Vanová 
termostatická baterie
podomítková, díl 2

Bidetová baterie
s odtokovou garniturou

Tyto nádherné vodovodní baterie nejen že budou ve vaší koupelně vypadat úchvatně, 
jsou i velmi fukční a obsahují nejmodernější technologie. Každá z nich má omezovač 
horké vody, který zaručuje, že tělo baterie bude vždy bezpečné na dotek a kaskádový 
perlátor, díky kterému je docíleno průtoku pouhých 5 l vody za minutu (pouze 
u umyvadlových a bidetové baterie). 

BATERIE
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Sprchová baterie
nástěnná

Vanová baterie 3otvorová 
s vanovým vývodem
Instalace na okraj vany

Vanová baterie 3otvorová 
bez vanového vývodu
Instalace na okraj vany

Sprchová baterie
podomítková, díl 2

Vanová baterie 
volně stojící
díl 2

Vanová baterie
podomítková, díl 2

Vanová baterie
nástěnná
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TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE 
VÝROBKŮ
V následující sekci naleznete všechny nezbytné informace, které Vám 
pomohou při navrhování vaší vysněné koupelny: detailní informace 
k jednotlivým výrobkům vč. fotografií a technických výkresů, 
doporučené kombinace jednotlivých výrobků a použité technologie. 
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Model Obj. č.

dvojumyvadlo 1200 mm* K087001

dvojumyvadlo 1200 mm** K087301

Model Obj. č.

dvojumyvadlo 1200 mm*  K087101

dvojumyvadlo 1200 mm**  K087401

Model Obj. č.

umyvadlo 1000 mm* K086201

umyvadlo 1000 mm** K087201
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

NÁBYTKOVÁ UMYVADLA

Nábytkové dvojumyvadlo 
1200 mm

•		1215	×	490	×	170	mm
•		2	otvory	pro	baterie
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramické	krytky	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod dvojumyvadlo 

(R4305xx)
   b) **  s polosloupem (T429301) nebo 

nábytkovou konzolí (R4313xx) nebo 
designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)

•		1215	×	490	×	170	mm
•		bez	otvoru	pro	baterie
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramické	krytky	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod dvojumyvadlo 

(R4305xx)
   b) **  s polosloupem (T429301) nebo 

nábytkovou konzolí (R4313xx) nebo 
designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)

Nábytkové dvojumyvadlo 
1200 mm (bez otvoru)

Nábytkové umyvadlo 
1000 mm

•		1015	×	490	×	170	mm
•		1	otvor	pro	baterii
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod umyvadlo 

(R4304xx)
   b) **  s polosloupem (T429301) nebo 

nábytkovou konzolí (R4312xx) nebo 
designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)



Model Obj. č.

umyvadlo 800 mm* K083901

umyvadlo 800 mm** K087901

Model Obj. č.

umyvadlo 600 mm* K083701

umyvadlo 600 mm** K087801

Model Obj. č.

umyvadlo 520 mm K086801
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Nábytkové umyvadlo 
800 mm

Nábytkové umyvadlo 
600 mm

Nábytkové umyvadlo 
520 mm

•	815	×	490	×	170	mm
•		1	otvor	pro	baterii
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod umyvadlo 

(R4303xx)
   b) **  s polosloupem (T429301) nebo 

nábytkovou konzolí (R4311xx) nebo 
designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)

•		615	×	490	×	170	mm
•		1	otvor	pro	baterii
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod umyvadlo 

(R4302xx)
   b) **  s polosloupem (T429301) nebo 

nábytkovou konzolí (R4310xx) nebo 
designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)

•		515	×	410	×	195	mm
•		1	otvor	pro	baterii
•		S	přepadem
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu	s Tonic II	skříňkou	pod	

umyvadlo (R4301xx), polosloupem (T429301) 
nebo designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)



Model Obj. č.

umyvadlo 550 mm K083501

Model Obj. č.

umyvadlo 550 mm K083301

Model Obj. č.

umyvadlo 550 mm K083401
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

UMYVADLO 
POLOZÁPUSTNÉ 

UMYVADLA  
NA DESKU

Polozápustné umyvadlo  
550 mm

•		550	×	450	×	175	mm
•		1	otvor	pro	baterii
•		S	přepadem
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Včetně	výřezové	šablony	a	upevňovací	sady
•		Instalace:	do	desky	

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

Umyvadlo na desku  
550 mm asymetrické

Umyvadlo na desku  
550 mm symetrické

•		550	×	400	×	150	mm
•		Bez	otvoru	pro	baterii
•		Bez	přepadu
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Včetně	výřezové	šablony	a	upevňovací	sady
•		Instalace:	v kombinaci	s Tonic II	skříňkou	

pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 
a skleněnou vrchní deskou  

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

•		550	×	400	×	150	mm
•		Bez	otvoru	pro	baterii
•		Bez	přepadu
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Včetně	výřezové	šablony	a	upevňovací	sady
•		Instalace:	v kombinaci	s Tonic II	skříňkou	

pod umyvadlo nebo nábytkovou konzolí 
a skleněnou vrchní deskou  

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)



Model Obj. č.

umývátko 450 mm* K086601

umývátko 450 mm** K087501

Model Obj. č.

umývátko 450 mm* K086701

umývátko 450 mm** K087601
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UMÝVÁTKA

Umývátko 
450 mm – levé

Umývátko 
450 mm – pravé

•		460	×	310	×	140	mm
•		1	otvor	pro	baterii	vlevo
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod umývátko 

(R4318xx)
   b) **  s designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)

•		460	×	310	×	140	mm
•		1	otvor	pro	baterii	vpravo
•		Skrytý	přepad	Idealfl	ow
•		Keramická	krytka	odpadu
•		Instalace:	na	stěnu
   a) *    s Tonic II skříňkou pod umývátko 

(R4306xx)
   b) **  s designovým sifonem

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

*				prostorově	úsporný	sifon	Ideal	Flow	je	
součástí balení umyvadlové skříňky

**  umyvadlo je dodáváno vč. standardního 
Ideal Flow	sifonu	(N8326NU)



Model Obj. č.

závěsný klozet RIMLESS K316301

Model Obj. č.

závěsný klozet AQUABLADE™ K315801

Model Obj. č.

stacionární klozet AQUABLADE™ K316201
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

KLOZETY

Klozet závěsný RIMLESS

•		Nový	typ	RIMLESS	technologie
•		Skryté	upevnění
•		Splachuje	min.	při	4,5/3	l
•		Kombinujte	s ultra	plochým	klozetovým	

sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 
(Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné 
pro snadnou údržbu

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

Klozet stacionární 
AquaBlade™

Klozet závěsný 
AquaBlade™

•		Nová	inovativní	technologie	splachování	
AquaBlade™

•		Skryté	upevnění
•		Splachuje	min.	při	4,5/3	l
•		Kombinujte	s ultra	plochým	klozetovým	

sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 
(Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné 
pro snadnou údržbu

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

•		Nová	inovativní	technologie	splachování	
AquaBlade™

•		Splachuje	min.	při	4,5/3	l
•		Kombinujte	s ultra	plochým	klozetovým	

sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 
(Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné 
pro snadnou údržbu

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)



Model Obj. č.

klozet AQUABLADE K316001

nádrž K404901

Model Obj. č.

závěsný bidet K523601

Model Obj. č.

stacionární bidet K523801
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Klozet Kombi  
AquaBlade™

•		Nová	inovativní	technologie	splachování	
AquaBladeĘ

•		Kapotovaný
•		Hluboké	splachování
•		Splachuje	min.	při	4,5/3	l
•		Kombinujte	s ultra	plochým	klozetovým	

sedátkem K706401 (klasické) nebo K706501 
(Soft-close). Sedátko je lehce odnímatelné 
pro snadnou údržbu

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

Bidet závěsný Bidet stacionární

BIDETY

•		Skryté	upevnění
•		Keramická	krytka	odpadu
•		S přepadem	(oválný	otvor)
•		1	otvor	pro	bidetovou	baterii

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)

•		Keramická	krytka	odpadu
•		S přepadem	(oválný	otvor)
•		1	otvor	pro	bidetovou	baterii

•		K dispozici	i	varianty	s povrchovou	úpravou	
IdealPlus (MA)



Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4305WG

 Lesklý lak světle šedý R4305FA

 Lesklý lak světle hnědý R4305FC

 Dekor světle pinie R4305FF

 Dekor světle šedý dub R4305FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4304WG

 Lesklý lak světle šedý R4304FA

 Lesklý lak světle hnědý R4304FC

 Dekor světle pinie R4304FF

 Dekor světle šedý dub R4304FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4303WG

 Lesklý lak světle šedý R4303FA

 Lesklý lak světle hnědý R4303FC

 Dekor světle pinie R4303FF

 Dekor světle šedý dub R4303FE
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350

440 1000

350
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

NÁBYTEK

Skříňka pod dvojumyvadlo  
1200 mm

Skříňka pod umyvadlo  
800 mm

Skříňka pod umyvadlo  
1000 mm

•	  1200 × 440 × 350 mm
•	  2 zásuvky se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	  2 bílé dělící příčky (možno vyjmout)
•	  4 průhledné odkládací boxy s víčkem
•	  2 protiskluzové podložky na dně zásuvek 

(sv. šedá nebo sv. hnědá)
•	  2 LED senzorové osvětlení IP44 – možno 

dobíjet přes USB kabel
•	 	Včetně	prostorově	úsporného	Idealflow	

sifonu a upevňovací sady
•	  Instalace: na stěnu
•	  Designové madlo 1200mm R4361 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Kombinujte s dvojumyvadlem K0870 nebo 

K0871

•	  1000 × 440 × 350 mm
•	  1 zásuvka se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	  2 bílé dělící příčky (možno vyjmout)
•	  4 průhledné odkládací boxy s víčkem
•	  1 protiskluzová podložka na dně zásuvky 

(sv. šedá nebo sv. hnědá)
•	  2 LED senzorové osvětlení IP44 – možno 

dobíjet přes USB kabel
•	 	Včetně	prostorově	úsporného	Idealflow	

sifonu a upevňovací sady
•	  Instalace: na stěnu
•	  Designové madlo 1000mm R4360 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Kombinujte s umyvadlem K0862

•	  800 × 440 × 350 mm
•	  1 zásuvka se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	  2 bílé dělící příčky (možno vyjmout)
•	  4 průhledné odkládací boxy s víčkem
•	  1 protiskluzová podložka na dně zásuvky 

(sv. šedá nebo sv. hnědá)
•	  1 LED senzorové osvětlení IP44 – možno 

dobíjet přes USB kabel
•	 	Včetně	prostorově	úsporného	Idealflow	

sifonu a upevňovací sady
•	  Instalace: na stěnu
•	  Designové madlo 800mm R4359 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Kombinujte s umyvadlem K0839



Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4302WG

 Lesklý lak světle šedý R4302FA

 Lesklý lak světle hnědý R4302FC

 Dekor světle pinie R4302FF

 Dekor světle šedý dub R4302FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4301WG

 Lesklý lak světle šedý R4301FA

 Lesklý lak světle hnědý R4301FC

 Dekor světle pinie R4301FF

 Dekor světle šedý dub R4301FE

Model

pravá verze Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4306WG

 Lesklý lak světle šedý R4306FA

 Lesklý lak světle hnědý R4306FC

 Dekor světle pinie R4306FF

 Dekor světle šedý dub R4306FE

Model

levá verze Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4318WG

 Lesklý lak světle šedý R4318FA

 Lesklý lak světle hnědý R4318FC

 Dekor světle pinie R4318FF

 Dekor světle šedý dub R4318FE

440
600

350

360
500

350

260
450

480
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Skříňka pod umyvadlo  
600 mm

Skříňka pod umyvadlo  
500 mm

Skříňka pod umývátko  
450 mm  
(pravá | levá verze)

•	  600 × 440 × 350 mm
•	  1 zásuvka se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	  1 bílé dělící příčky (možno vyjmout)
•	  2 průhledné odkládací boxy s víčkem
•	  1 protiskluzová podložka na dně zásuvky 

(sv. šedá nebo sv. hnědá)
•	  1 LED senzorové osvětlení IP44 – možno 

dobíjet přes USB kabel
•	 	Včetně	prostorově	úsporného	Idealflow	

sifonu a upevňovací sady
•	  Instalace: na stěnu
•	  Designové madlo 600mm R4358 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Kombinujte s umyvadlem K0837

•	  500 × 360 × 350 mm
•	  Prostorově úsporná
•	  1 zásuvka se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	  1 bílé dělící příčky (možno vyjmout)
•	  2 průhledné odkládací boxy s víčkem
•	  1 protiskluzová podložka na dně zásuvky 

(sv. šedá nebo sv. hnědá)
•	  1 LED senzorové osvětlení IP44 – možno 

dobíjet přes USB kabel
•	 	Včetně	prostorově	úsporného	Idealflow	

sifonu a upevňovací sady
•	  Instalace: na stěnu
•	  Designové madlo 500mm R4357 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Kombinujte s umyvadlem K0868

•	  450 × 260 × 480 mm
•	  1 dvířka se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	 	Včetně	prostorově	úsporného	Idealflow	

sifonu a upevňovací sady
•	  Instalace: na stěnu
•	  Designové madlo 450mm R4356 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Kombinujte s umývátky K0866 nebo K0867



Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4313WG

 Lesklý lak světle šedý R4313FA

 Lesklý lak světle hnědý R4313FC

 Dekor světle pinie R4313FF

 Dekor světle šedý dub R4313FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4311WG

 Lesklý lak světle šedý R4311FA

 Lesklý lak světle hnědý R4311FC

 Dekor světle pinie R4311FF

 Dekor světle šedý dub R4311FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4312WG

 Lesklý lak světle šedý R4312FA

 Lesklý lak světle hnědý R4312FC

 Dekor světle pinie R4312FF

 Dekor světle šedý dub R4312FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4310WG

 Lesklý lak světle šedý R4310FA

 Lesklý lak světle hnědý R4310FC

 Dekor světle pinie R4310FF

 Dekor světle šedý dub R4310FE

440 1197

120

440 997

120

440
597 / 797

120
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

NÁBYTEK

Nábytková konzole  
1200 mm

Nábytková konzole  
1000 mm

Nábytková konzole 
800 | 600 mm

•	  1197 × 440 × 120 mm
•	  Lze kombinovat s: nábytkovým 

dvojumyvadlem 1200 mm nebo 2 umyvadly 
na desku 550 mm a skleněnou vrchní deskou

•	  Lze použít i samostatně jako otevřenou polici 
(v kombinaci s vrchní dřevěnou deskou)

•	  Instalace: na stěnu (balení obsahuje 
upevňovací sadu)

•	  Montáž možná s i bez designového madla 
1200mm R4361 (bílé nebo pochromované). 
Madlo není součástí balení

•	  797 × 440 × 120 mm
•	  Lze kombinovat s: nábytkovým umyvadlem 

800 mm nebo 1 umyvadlem na desku 
550 mm a skleněnou vrchní deskou

•	  997 × 440 × 120 mm
•	  Lze kombinovat s: nábytkovým umyvadlem 

1000 mm nebo 1 umyvadlem na desku 
550 mm a skleněnou vrchní deskou

•	  Lze použít i samostatně jako otevřenou polici 
(v kombinaci s vrchní dřevěnou deskou)

•	  Instalace: na stěnu (balení obsahuje 
upevňovací sadu)

•	  Montáž možná s i bez desigového madla 
1000mm R4360 (bílé nebo pochromované). 
Madlo není součástí balení 

•	  597 × 440 × 120 mm
•	  Lze kombinovat s: nábytkovým umyvadlem 

600 mm nebo 1 umyvadlem na desku 
550 mm a skleněnou vrchní deskou

•	Montáž možná s i bez designového madla 
800 mm R4359 | 600 mm R4358 (bílé nebo 
pochromované). Madlo není součástí balení

•	Lze použít i samostatně jako otevřenou polici 
(v kombinaci s vrchní dřevěnou deskou)

•	  Instalace: na stěnu (vč upevňovací sady)



Model Obj. č.

 Chrom R4361AA

 Lesklý lak bílý R4361WG

Model Obj. č.

 Chrom R4357AA

 Lesklý lak bílý R4357WG

Model Obj. č.

 Chrom R4356AA

 Lesklý lak bílý R4356WG

Model Obj. č.

 Chrom R4355AA

 Lesklý lak bílý R4355WG

Model Obj. č.

 Chrom R4360AA

 Lesklý lak bílý R4360WG

Model Obj. č.

 Chrom R4359AA

 Lesklý lak bílý R4359WG

Model Obj. č.

 Chrom R4358AA

 Lesklý lak bílý R4358WG

66
1197597

30

66
347 / 447 / 497

30
66 597 / 797 / 997

30
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Designové madlo  
1200 mm

•	  Designové kovové madlo 1200mm – 
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

Designové madlo  
500 | 450 | 350 mm

•	  Designové kovové madlo 500 mm –  
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

•	  Designové kovové madlo 450mm –  
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

•	  Designové kovové madlo 350 mm –  
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

Designové madlo  
1000 | 800 | 600 mm

•	  Designové kovové madlo 1000 mm – 
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom

•	  Designové kovové madlo 800 mm –  
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom 

•	  Designové kovové madlo 600 mm –  
2 funkce: madlo nebo držák na ručníky

•	  2 povrchy: lesklá bílá nebo chrom 



Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4321WG

 Lesklý lak světle šedý R4321FA

 Lesklý lak světle hnědý R4321FC

 Dekor světle pinie R4321FF

 Dekor světle šedý dub R4321FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4322WG

 Lesklý lak světle šedý R4322FA

 Lesklý lak světle hnědý R4322FC

 Dekor světle pinie R4322FF

 Dekor světle šedý dub R4322FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4324WG

 Lesklý lak světle šedý R4324FA

 Lesklý lak světle hnědý R4324FC

 Dekor světle pinie R4324FF

 Dekor světle šedý dub R4324FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4323WG

 Lesklý lak světle šedý R4323FA

 Lesklý lak světle hnědý R4323FC

 Dekor světle pinie R4323FF

 Dekor světle šedý dub R4323FE

Model Obj. č.

1200 mm R4333SA

442
602 / 802

12

442 1002 / 1202

12

444 1206

10
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

NÁBYTEK

Vrchní dřevěná deska 
800 | 600 mm

•	602 × 442 × 12 mm
•	  Pro kombinaci s nábytkovou konzolí  

600 mm pro vytvoření otevřené police
•	  Lze použít i pod umyvadlo na desku  

(nutno vyříznout otvor)

•	802 × 442 × 12 mm
•	  Pro kombinaci s nábytkovou konzolí  

800 mm pro vytvoření otevřené police
•	  Lze použít i pod umyvadlo na desku  

(nutno vyříznout otvor)

Vrchní dřevěná deska 
1200 | 1000 mm

•	 1202 × 442 × 12 mm
•	  Pro kombinaci s nábytkovou konzolí  

1200 mm pro vytvoření otevřené police
•	  Lze použít i pod umyvadlo na desku  

(nutno vyříznout otvor)

•	 1002 × 442 × 12 mm
•	Pro kombinaci s nábytkovou konzolí  

1000 mm pro vytvoření otevřené police
•	  Lze použít i pod umyvadlo na desku  

(nutno vyříznout otvor)

Vrchní skleněná deska 
1200 mm

•	  1206 × 444 × 10 mm
•	  Bílé temperované sklo 
•	  Tloušťka skla 10 mm
•	  Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo 

nábytkovou konzolí 1200 mm pro instalaci 
symetrického umyvadla na desku K0834

•	  Pro kombinaci s umyvadlovou 
podomítkovou baterií 

•	  Včetně upevňovací sady 



Model Obj. č.

1000 mm R4332SA

Model Obj. č.

600 mm R4330SA

Model Obj. č.

800 mm R4331SA

Model Obj. č.

1000 mm R4336SA

Model Obj. č.

800 mm R4335SA

444 806 / 1006

10

444
606

10

444 806 / 1006

10
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Vrchní skleněná deska 
1000 | 800 mm

Vrchní skleněná deska  
600 mm

•	  1006 × 444 × 10 mm
•	  Bílé temperované sklo 
•	  Tloušťka skla 10 mm
•	  Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo 

nábytkovou konzolí 1000 mm pro instalaci 
symetrického umyvadla na desku K0834

•	  Pro kombinaci s umyvadlovou 
podomítkovou baterií 

•	  Včetně upevňovací sady 

•	  506 × 444 × 10 mm
•	  Bílé temperované sklo 
•	  Tloušťka skla 10 mm
•	  Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo 

nábytkovou konzolí 600 mm pro instalaci 
symetrického umyvadla na desku K0834

•	  Pro kombinaci s umyvadlovou 
podomítkovoubaterií 

•	  Včetně upevňovací sady 

•	  806 × 444 × 10 mm
•	  Bílé temperované sklo 
•	  Tloušťka skla 10 mm
•	  Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo 

nábytkovou konzolí 800 mm pro instalaci 
symetrického umyvadla na desku K0834

•	  Pro kombinaci s umyvadlovou 
podomítkovou baterií 

•	  Včetně upevňovací sady

Vrchní skleněná deska 
1000 | 800 mm

•	  1006 × 444 × 10 mm
•	  Bílé temperované sklo 
•	  Tloušťka skla 10 mm
•	  Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo 

nábytkovou konzolí 1000 mm pro instalaci 
asymetrického umyvadla na desku K0833

•	  Pro kombinaci se stojánkovou 
umyvadlovoubaterií 

•	  Včetně upevňovací sady 

•	  806 × 444 × 10 mm
•	  Bílé temperované sklo 
•	  Tloušťka skla 10 mm
•	  Lze použít se skříňkou pod umyvadlo nebo 

nábytkovou konzolí 800 mm pro instalaci 
asymetrického umyvadla na desku K0833

•	  Pro kombinaci se stojánkovou 
umyvadlovoubaterií 

•	  Včetně upevňovací sady 



Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4343WG

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4341WG

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4342WG

440
600 / 800

170

360
500

170

260
450

170

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4344WG
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Otevřená police  
800 | 600 mm

Otevřená police  
500 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

NÁBYTEK

•	  Kovová, provedení bílý lak
•	  Instalace: pod umyvadlovou skříňku  

800 mm R4303

•	  Kovová, provedení bílý lak
•	  Instalace: pod umyvadlovou skříňku  

500 mm R4301

•	  Kovová, provedení bílý lak
•	  Instalace: pod umyvadlovou skříňku  

600 mm R4302

Otevřená police  
450 mm

•	  Kovová, provedení bílý lak
•	  Instalace: pod umývátkovou skříňku 450 mm 

R4306 nebo R4318



440

350

170

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4340WG

445

353

350

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4307WG

 Lesklý lak světle šedý R4307FA

 Lesklý lak světle hnědý R4307FC

 Dekor světle pinie R4307FF

 Dekor světle šedý dub R4307FE

445

353

600

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4308WG

 Lesklý lak světle šedý R4308FA

 Lesklý lak světle hnědý R4308FC

 Dekor světle pinie R4308FF

 Dekor světle šedý dub R4308FE
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Otevřená police 
350 mm

•	  Kovová, provedení bílý lak
•	  Instalace: pod postranní skříňku 350 mm 

R4307 nebo R4308

Postranní skříňka 
350 mm

•	353 × 445 × 350 mm
•	  Instalace: na stěnu
•	  Včetně vrchní skleněné desky (bílé), 

tloušťka 10 mm
•	  1 dvířka se zátlačným otevíracím 

mechanizmem (Push & Open)
•	  Reversibilní (možno instalovat jako pravou 

i levou verzi)
•	  1 vnitřní skleněná police
•	  Lze kombinovat se všemi umyvadlovými 

skříňkami a nábytkovými konzolemi Tonic II
•	  Včetně upevňovací sady

Postranní skříňka
600 mm

•	353 × 445 × 600 mm
•	  Instalace: na stěnu
•	  Včetně vrchní skleněné desky (bílé), 

tloušťka 10mm
•	  1 dvířka se zátlačným otevíracím 

mechanizmem (Push & Open)
•	  Reversibilní (možno instalovat jako pravou 

i levou verzi)
•	  1 vnitřní skleněná police
•	  Lze kombinovat se všemi umyvadlovými 

skříňkami a nábytkovými konzolemi Tonic II
•	  Včetně upevňovací sady



Model Obj. č.

(pravá verze)

 Lesklý lak bílý R4315WG

 Lesklý lak světle šedý R4315FA

 Lesklý lak světle hnědý R4315FC

 Dekor světle pinie R4315FF

 Dekor světle šedý dub R4315FE

Model Obj. č.

(levá verze)

 Lesklý lak bílý R4319WG

 Lesklý lak světle šedý R4319FA

 Lesklý lak světle hnědý R4319FC

 Dekor světle pinie R4319FF

 Dekor světle šedý dub R4319FE

260

225

480

350 600

1735

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4317WG

 Lesklý lak světle šedý R4317FA

 Lesklý lak světle hnědý R4317FC

 Dekor světle pinie R4317FF

 Dekor světle šedý dub R4317FE

Model Obj. č.

 Lesklý lak bílý R4316WG

 Lesklý lak světle šedý R4316FA

 Lesklý lak světle hnědý R4316FC

 Dekor světle pinie R4316FF

 Dekor světle šedý dub R4316FE

300
350

1735
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Postranní skříňka  
(pravá)

Vysoká skříňka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

NÁBYTEK

•	  225 × 260 × 480 mm
•	  Instalace: na stěnu
•	  1 dvířka se Soft-close zavíracím 

mechanizmem
•	  Důmyslný otevřený odkládací prostor v horní 

části skříňky
•	  1 vnitřní skleněná police
•	  Lze kombinovat se skříňkami pod umývátko 

R4306 a R4318
•	  Včetně upevňovací sady

•	  600 × 350 × 1735 mm
•	  Instalace: na stěnu
•	  2 dvířka se zátlačným otevíracím 

mechanizmem (Push & Open)
•	  3 vnitřní skleněné police
•	  2 zásuvky: vrchní pro kombinaci s madlem 

R4358 (Soft-close zavírací mechanizmus), 
spodní se zátlačným otevíracím 
mechanizmem (Push & Open)

•	  2 protiskluzové podložky na dně zásuvek 
(sv. šedá nebo sv. hnědá)

•	  Designové madlo 600 mm R4358 (bílé nebo 
pochromované) není součástí balení 

•	  Včetně upevňovací sady

Vysoká skříňka 
(pravá | levá verze)

•	  350 × 300 × 1735 mm
•	  Instalace: na stěnu
•	  2 dvířka se zátlačným otevíracím 

mechanizmem (Push & Open)
•	  4 vnitřní skleněné police (3 nahoře a 1 dole)
•	  Designové madlo 350mm R4355 (bílé nebo 

pochromované) není součástí balení 
•	  Včetně upevňovací sady



Model Obj. č.

osvětlení R433467

Model Obj. č.

dělící příčky R4337WG

Model Obj. č.

odkládací box RV05667

270
220

40

100

100

70

25

190

30
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Dělící příčky do zásuvky Odkládací box  
včetně víčka

LED osvětlení

•	  LED osvětlení (certifikováno IP44)
•	  Možnost dobíjet přes USB kabel

•	  Dřevěné – bíle lakované •	  100 × 100 × 70 mm



Model Obj. č.

1800 × 800 mm E398101

Model Obj. č.

180 × 800 mm E398201

Model Obj. č.

180 × 800 mm E397801
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VANY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Volně stojící vana  
180 × 80 cm

D – vana  
180 × 80 cm

Volně stojící vana  
180 × 80 cm

•	  Instalace: volně do prostoru
•	  Dodáváno včetně přepadové a odtokové 

garnitury
•	  Trendy štěrbinový přepadový otvor

•	  Instalace: volně do prostoru
•	  Dodáváno včetně přepadové, odtokové 

a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)

•	  Instalace: ke stěně
•	  Dodáváno včetně přepadové a odtokové 

garnitury, předního panelu ve tvaru „D“ 
a nosné konstrukce předního panelu

•	  Trendy štěrbinový přepadový otvor

•	  Instalace: ke stěně 
•	  Dodáváno včetně přepadové, odtokové 

a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem), 
předního panelu ve tvaru „D“ a nosné 
konstrukce předního panelu



Model Obj. č.

1800 x 800 mm E397701

Model Obj. č.

1700 x 750 mm E397301

Model Obj. č.

1800 x 800 mm E397501

Model Obj. č.

1800 x 800 mm E397601

Model Obj. č.

1700 × 750 mm E397201

Model Obj. č.

1800 × 800 mm E397401
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Vana 
170 × 75 cm

Vana 
180 × 80 cm

DUO vana 
180 × 80 cm

•	  Instalace: k zabudování
•	  Dodáváno včetně přepadové a odtokové 

garnitury
•	  Trendy štěrbinový přepadový otvor

•	  Instalace: k zabudování 
•	  Dodáváno včetně přepadové a odtokové 

garnitury
•	  Trendy štěrbinový přepadový otvor

•	  Instalace: k zabudování 
•	  Dodáváno včetně přepadové a odtokové 

garnitury
•	  Trendy štěrbinový přepadový otvor

•	  Instalace: k zabudování
•	  Dodáváno včetně přepadové, odtokové 

a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)

•	  Instalace: k zabudování 
•	   Dodáváno včetně přepadové, odtokové 

a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)

•	  Instalace: k zabudování 
•	  Dodáváno včetně přepadové, odtokové 

a napouštěcí garnitury (napouštění přepadem)



Model Obj. č.

s odtok. garniturou A6326AA

bez odtok. garnitury A6327AA

Model Obj. č.

s odtok. garniturou A6332AA

bez odtok. garnitury A6333AA

Model Obj. č.

s odtok. garniturou A6330AA

bez odtok. garnitury A6331AA
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Umyvadlová baterie 
s vysokým vývodem

VODOVODNÍ BATERIE

Umyvadlová baterie

•	  Flexibilní připojovací hadice G3/8
•	  28 mm kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Nastavitelný sklon proudu vody ± 10° 
•	  Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku 

vody (5 l/min)
•	  EASY-Fix upevnění
•	  Odtoková garnitura – kovová
•	  Pochromované

•	  Flexibilní připojovací hadice G3/8
•	  28 mm kartuše
•	  Ovládací páka na straně
•	  Omezovač teplé vody
•	  Nastavitelný sklon proudu vody ± 10° 
•	  Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku 

vody (5 l/min)
•	  EASY-Fix upevnění
•	  Odtoková garnitura – kovová
•	  Pochromované

Umyvadlová baterie 
PICCOLO

•	  Flexibilní připojovací hadice G3/8
•	  28 mm kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Nastavitelný sklon proudu vody ± 10° 
•	  Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku 

vody (5 l/min)
•	  EASY-Fix upevnění
•	  Odtoková garnitura – kovová
•	  Pochromované



Model Obj. č.

s vývodem 180 mm A6334AA

s vývodem 225 mm A6335AA
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bez odtok. garnitury A6329AA

212
118

160

48

29
0

30
0

39 24
6

9°
 ±

10
°

□ 51
max. 35

G 3/8

30 - 50

Ø 63

G1 1/4 

max.
150

Ø35

204
118

160

48

29
0

30
0

39

24
6

9°
±1

0°

□ 51
max. 35

G 3/8

Ø35

83

74

49 - 66G1/2

12 70 

193
132,8 197

180
15°97 4255 G1/2

110

13

83

79

49 - 66G1/2

12 70 

193
132,8 241

225
15°97 4255 G1/2

110

13

153
118

121
48

13
6

38
0

39 91□51
max. 35

G 3/8

30 - 50
Ø 63

G1 1/4 

max.
150

Ø35

5°
±2

0°

A6328AA A6334AA

A6329AA A6335AA

53

Umyvadlová baterie 
s vysokým vývodem

•	  Flexibilní připojovací hadice G3/8
•	  28 mm kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Nastavitelný sklon proudu vody ± 10° 
•	  Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku 

vody (5 l/min)
•	  EASY-Fix upevnění
•	  Odtoková garnitura – kovová
•	  Pochromované

Umyvadlová baterie 
podomítková,  
vývod 180 | 225 mm

Bidetová baterie

•	  Díl 2
•	  47 mm kartuše 
•	  Omezovač teplé vody
•	  Omezovač průtoku vody bez závislosti na 

tlaku vody (5 l/min)
•	  Nastavitelný sklon proudu vody  ±10°
•	  Kovová rozeta
•	  Pochromované 

•	  Nezbytné příslušenství: podomítkový díl 1 
A5948NU

•	  S odtokovou garniturou (kov)
•	  Flexibilní připojovací hadice G3/8
•	  28mm kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Kloubový perlátor s nastavitelným proudem 

± 20° 
•	  Omezovač průtoku bez závislosti na tlaku 

vody (5l/min)
•	  EASY-Fix upevnění
•	  Pochromované



Model Obj. č.

vanová baterie nástěnná A6338AA

Model Obj. č.

sprchová baterie nástěnná A6337AA

Model Obj. č.

vanová baterie podomítková A6340AA
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Vanová baterie nástěnná

VODOVODNÍ BATERIE

•	  Multiport kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Automatický přepínač sprcha/vana
•	  Včetně rozet a skrytých S-přípojek s nízkou 

hlučností
•	  Funkce zamezení zpětného toku
•	  Pochromované

Vanová baterie 
podomítková

Sprchová baterie nástěnná

•	  Multiport kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Včetně rozet a skrytých S-přípojek s nízkou 

hlučností
•	  Funkce zamezení zpětného toku
•	  Pochromované

•	  Díl 2
•	  47 mm CLICK-kartuše
•	  Automatický přepínač sprcha/vana
•	  Omezovač teplé vody
•	  Těsnící systém Dich-Fix
•	  Kovová rozeta
•	  Pochromované 

•	  Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box 
A1000NU



Model Obj. č.

sprchová baterie podomítková A6339AA

Model Obj. č.

vanová baterie podomítková 
termostatická
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termostatická
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Sprchová baterie 
podomítková

•	  Díl 2
•	  47 mm CLICK-kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Těsnící systém Dich-Fix
•	  Kovová rozeta
•	  Pochromované 

•	  Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box 
A1000NU

Vanová termostatická 
baterie podomítková

•	  Díl 2
•	  Termostatická kartuše
•	  Uzavírací ventil a  dvoucestný přepínač 

(sprcha/vana) 
•	  Eco funkce – pouze pro polohu „sprcha“
•	  Omezovač teplé vody
•	  Integrovaný pojistný ventil
•	  Funkce zamezení zpětného toku
•	  Těsnící systém Dich-Fix
•	  Kovová rozeta
•	  Pochromované 

•	  Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box 
A1000NU

Sprchová termostatická 
baterie podomítková

•	  Díl 2
•	  Termostatická kartuše
•	  Uzavírací ventil
•	  Omezovač teplé vody
•	  Integrovaný pojistný ventil
•	  Funkce zamezení zpětného toku
•	  Těsnící systém Dich-Fix
•	  Kovová rozeta
•	  Pochromované 

•	  Nezbytné příslušenství: díl 1 EASY-Box 
A1000NU



Model Obj. č.

vanová baterie volně stojící A6347AA

Model Obj. č.

vanová baterie 3otvorová 
s vanovým vývodem

A6348AA

Model Obj. č.

vanová baterie 3otvorová 
bez vanového vývodu

A6349AA

Ø130

15

D

E
F

G

D: 157- 237

A: 220

E: 761 - 841
F: 786- 866
G: 872 - 952

m
in

. 8
0

m
ax

. 1
60

268

A B
B: 9°±10°C
C: 40

□102 x 140

182

R

125
Q

S

R Ø60
Q Ø24

S 38 max.

K 50 max.

N
O

N Ø32
O G3/4

P

P M15x1

L G1/2

85-120

A Ø60
B Ø35

85-120

B

D

D Ø12

F
H

A Ø60
220

M

M 67

I K
L

H Ø28
I G3/4
J G1/2

G

G G1E

E G1/2
F 60 max.

C

C G1/2

100
60
max.

M36x
1,5

85-120 85-120

Ø38
Ø60

Ø24
66

38 max.Ø32

G3/4
M15x1

G1

Ø60

Ø35

Ø12

35

38
max.

Ø60

G1/2

G1/2

G1/2

85

56

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ

VODOVODNÍ BATERIE

Vanová baterie 
volně stojící

•	  Díl 2
•	  Multiport kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Automatický přepínač sprcha/vana
•	  Nastavitelný kaskádový perlátor M24X1
•	  1-funkční ruční sprcha
•	  Držák ruční sprchy
•	 	Sprchová	hadice	Idealflex	1250mm
•	  Pochromované 

•	  Nezbytné příslušenství: díl 1 – podlahový díl 
A6133NU

Vanová baterie 3otvorová 
s vanovým vývodem

Vanová baterie 3otvorová 
bez vanového vývodu

•	  Instalace na okraj vany
•	  Multiport kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Vanový vývod s integrovaným přepínačem 

sprcha/vana
•	  1funkční ruční sprcha (8 l/min)
•	  Flexibilní sprchová hadice 1750 mm
•	  Pochromované

•	  Instalace na okraj vany
•	  Multiport kartuše
•	  Omezovač teplé vody
•	  Přepínač sprcha/vana (pro kombinaci 

s externím vanovým vývodem nebo 
napouštění přepadem) 

•	  1-funkční ruční sprcha (8 l/min)
•	  Flexibilní sprchová hadice 1750 mm
•	  Pochromované
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Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
Tel.: +420 417 592 111
Fax: +420 417 560 772
www.idealstandard.cz
www.idealstandard.com


