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Connect

Design pro
praktická řešení

Connect

Váš design,

Kolekce Connect představuje kreativní design vyhovující
praktickému řešení. Tato řada nabízí tři charakteristické
tvary umyvadel, ze kterých si vyberte styl odpovídající
Vašemu vkusu a kolem něj si vytvoříte koupelnu Vašich
snů. Díky široké nabídce produktů kolekce Connect si
můžete splnit všechna Vaše přání. Při jejich plnění
objevíte různé možnosti použití umyvadel s nábytkem,
klozetů nebo van, moderní odkládací prostory, elegantní
doplňky a zrcadla a další velmi důmyslné nápady. Ať již
chcete vybavit velmi užívanou rodinnou koupelnu, či
elegantní prostor ke sprchování nebo spolehlivou a
funkční koupelnu pro hosty, kolekce Connect Vám
nabízí úplné řešení a také tomu odpovídající hodnotu.

Design by
Britský designér Robin Levien, který je držitelem
několika ocenění za návrhy sanitárních výrobků,
již několikrát v minulosti navrhoval koupelnové
kolekce pro společnost Ideal Standard. Je
odborníkem na optimalizaci prostoru a jeho
důmyslně navržené výrobky přemění koupelnu
jakéhokoliv rozměrů na jedinečné místo pro
každodenně strávený čas. Robin je právem
nazýván „Královským designerem pro průmysl“
a vytváří působivý a moderní design, který je
přístupný pro každého spotřebitele.

Vaše koupelna

Cube

Arc

Sphere
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Connect

Cube

Mohutné a jednoduché tvary
umyvadel Cube, charakteristické
jemným tvarem vnitřního prostoru
umyvadla, zajistí moderní vzhled,
který je krásně vyvážen s dalšími
prvky kolekce Connect. Výrazná a
moderní umyvadla Cube jsou k
dispozici v několika rozměrech a jsou
vhodná do jakéhokoliv typu
prostoru, zatímco dvě zkrácené verze
umyvadel poskytnou architektonický
styl i těm nejmenším koupelnám.

Cube
Umyvadlo 60 x 46 cm

Cube
Umyvadlo 55 x 46 cm

Cube
Umyvadlo 50 x 46 cm

Cube
Umývátko 40 x 36 cm

Cube
Umyvadlo Short
55 x 37,5 cm

Cube
Umyvadlo Short
polozápustné
50 x 36 cm
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Arc

Umyvadla Arc představují klasický a
elegantní tvar vhodný do každého
typu koupelny. Spojení jemných
křivek a mírně vybrané vnitřní mísy
tvoří design tohoto všestranného
umyvadla. Vyberte si k němu
polosloup nebo zvolte rohovou verzi
anebo pokud dáváte přednost
úložným prostorům, lze umyvadla
Arc kombinovat se širokou škálou
koupelnového nábytku.

Arc
Umyvadlo 60 x 46 cm

Arc
Umyvadlo
55 x 45,5 cm

Arc
Umývátko 45 x 36 cm

Arc
Umývátko 35 x 26 cm

Arc
Umývátko rohové
48 x 44 cm
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Sphere

Umyvadla Sphere nabízí vkusný
hotelový styl pro vytvoření
odpočinkové a poklidné koupelny.
Díky svému ladnému designu je
zároveň vhodný pro náročné
zákazníky. Široká škála rozměrů
umyvadel Sphere a jejich kombinace
s polosloupem nebo koupelnovým
nábytkem Vám poskytne nekonečné
možnosti. Navíc zajímavé kruhové
umyvadlo na desku Vám pomůže
vytvořit pocit „domácích lázní“ s
maximálním přepychem.

Sphere
Umyvadlo
55 x 45,5 cm

Sphere
Umyvadlo 50 x 42 cm

Sphere
Umývátko 45 x 36 cm

Sphere
Umyvadlo polozápustné
55 x 46,5 cm

Sphere
Umyvadlo polozápustné
45 x 45 cm

Sphere
Umyvadlo na desku
43 x 43 cm
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Koupelnový nábytek
dokonalý prostor
Ani neuvěříte, kolik věcí je možné ve Vaší koupelně uložit. Koupelnový nábytek Connect je tak
přizpůsobivý, že se do něj vejde téměř vše. Kombinujte skříňky pod umyvadlo s vysokými a elegantními
postranními skříňkami nebo jednoduše sestavte dohromady jednotlivé prvky nábytku tak, abyste
dosáhli moderního vzhledu Vaší koupelny. Speciální omyvatelná deska za umyvadlem, nástěnná
zrcadla a zrcadlové skříňky vytváří prostorovou iluzi lepšího osvětlení a většího prostoru.

Dokonalá funkčnost je zajištěna
pomocí mechanismu s automatickým
dovíráním na všech dvířkách a zásuvkách.
Výsuvné kontejnery u skříněk pod
umyvadlo pak mají funkci rychlého
vyjmutí, která umožňuje jejich snadnější
čištění.

Úspora prostoru a pohodlné použití
Hluboké výsuvné kontejnery poskytují maximální prostor k
uložení potřebných věcí a zmodernizují Vaši koupelnu.
Díky jednoduchému otvírání a bezhlučnému zavírání budete
zásuvky používat opravdu rádi.

funkčnost
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Vany dokonalý požitek
Ponořte se do van Connect a pocítíte dokonalé uvolnění a relaxaci. Vyberte si z několika rozměrů
běžného typu vany, vanu pro dvě osoby, vanu se sprchovou zástěnou nebo ekonomickou vanu s
úsporou vody či rohovou vanu. Všechny vany Connect mají nový systém přepadu „Ideal Waste“
umožňující snazší vstup do vany.

O 10 cm nižší...
Vany Connect jsou fantasticky přístupné při vstupu a výstupu
z vany. Jsou vysoké pouze 50 cm a přesto je lze naplnit
takovým množstvím vody jako běžné vany a zároveň Vám
poskytnou modernější vzhled a možnost snadnějšího použití.
Tajemstvím je systém „Ideal Waste“ = skrytý odpad a
přepad v jednom.

inovace

Úsporná vana Connect 170 x 70/55 cm (levé provedení)
– s nižší kapacitou vody včetně přepadu Ideal Waste
Vana s úsporou vody
Jedinečná vana Connect s úsporou vody je budoucností ekonomicky zaměřených
koupelen. Tato vana je důmyslnou pomůckou pro domácnosti, kde je spotřeba vody
důležitá. Díky mírně nakloněné vnitřní straně vany a zúžené části pro nohy se sníží
objem vody potřebný k i tak příjemné koupeli. Také vana s rozšířenou zónou pro
sprchování, doplněná o vanovou zástěnou, je skvělou možností k úspoře vody.

funkčnost

Vana Connect DUO
170 x 75 cm pro 2 osoby
včetně přepadu Ideal Waste

Vana Connect 170 x 70 cm
včetně přepadu Ideal Waste

Vana Connect 170 x 90/70 cm - pravá, se zónou
pro sprchování vč. přepadu Ideal Waste
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Klozety a bidety
dokonale praktické

Závěsný klozet a závěsný bidet, bidetová
armatura Ceraplan New

Jednoduché, elegantní a
snadné k použití jsou všechny
modely výrobků. Ultra hladký
povrch zjednoduší jejich čištění a
klozetové sedátko s automatickým
sklápěním je promění v
přepychové klozety.
Connect představuje kvalitní
design i dokonalou funkčnost,
kterou si můžete dovolit.

Bidet a stacionární klozet, bidetová armatura Active

Klozety a bidety kolekce Connect jsou velmi
praktické, moderní a snadno použitelné. Jsou
navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat s
jakýmkoliv typem umyvadla nebo vany. Vyberte si
ze dvou moderních tvarů a použijte kombi klozet
nebo závěsný klozet. Všechny klozety budou vedle
Vámi zvoleného bidetu vypadat skvěle.

Kombi klozet s nádrží Cube

Úspora vody
Nádržka s dvojčinným splachováním je součástí všech kombi
klozetů kolekce Connect. Ne vždy potřebujete spláchnout s
větším objemem vody a s touto armaturou můžete využít
splachování s objemem 6 litrů vody a nebo menší s objemem
3 litry vody. Systém dvojčinného splachování Vám zajistí
úsporu asi 50% vody. Skvělé pro Vás i pro celou planetu zemi!
Kombi klozet kapotovaný s nádrží Arc

funkčnost
14
15

2

1

3

4

Koupelnové
doplňky
Požitek v každém detailu
1 Sprchová tyč 67 cm
2 Kruhový držák na ručníky
3 Věšák na ručníky
4 Držák na ručníky 30, 45 a 60 x 8,5 cm
5 Skleněná polička pod zrcadlo 50 a 60 x 11 cm
6 Dávkovač na tekuté mýdlo
7 Kelímek na zubní kartáček
8 Držák na mýdlo
9 Držák na rezervní toaletní papír
10 Držák na toaletní papír s krytem
11 Držák na toaletní papír

5

12 Kartáč na WC
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Harmonické spojení
Ultraflat

Sprchové vaničky Ultraflat díky svému geometrickému a plochému
designu poskytují maximální pohodlí a volnost pohybu. Jejich jemná a
moderní vnitřní část promění Vaši koupel v dokonalou očistu a potěšení.
Díky různým tvarům, typům a rozměrům naleznete dokonalý sprchový
prostor.

Senses

Senses je praktickým a atraktivním sprchovým programem, který nabízí
nejlepší pocity pohodlí. Jeho součástí je řada různých proudů vody včetně
vodní masáže pomocí mnoha skvělých trysek. Jemné tvary a výjimečná
kvalita promění Senses v dokonalý sprchový program, který doplní Vaši
koupelnu vybavenou výrobky kolekce Connect.

Ceraplan New

Armatury Ceraplan New jsou ekonomické a velmi funkční a nabízí Vám
také výjimečný styl a kvalitu provedení. Montáž této velmi populární
série s klasickými a elegantními tvary je velmi snadná. Díky inovacím k
úspoře vody a energie jako technologie Click, je tato kolekce designem
budoucnosti.

Active

Kromě charakteristických geometrických tvarů je série armatur také velmi
funkční a snadná k použití a do Vaší koupelny s výrobky Connect přinese
harmonii a snadnou eleganci. Armatury Active Vám poskytnou typické
inovace jako technologie Click k úspoře energie a vody a termostatické
armatury pro ještě větší pohodlí a bezpečnost. Spolehlivost a potěšení
jsou tedy zaručeny.

Technologie Click
Bezpečné a snadné, Click technologie Vám poskytuje 50%
úsporu vody a pomůže Vám mít pod kontrolou kolik vody
spotřebujete.
A s jistotou a potěšením získáte přesné a komfortní ovládání
teploty v kterýkoliv čas.

inovace
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Connect
Sestavte si svou ideální kombinaci
Umyvadla

Skříňky pod umyvadla**

Sphere

Umyvadlo
55 x 45,5 cm

Cube

E714701

Umyvadlo
60 x 46 cm

Arc

E714101

Umyvadlo
60 x 46 cm

Sphere & Arc

Skříňka pod umyvadlo

E713501
Skříňka pod umyvadlo

Umyvadlo
50 x 42 cm

E714601

Umyvadlo
55 x 46 cm

E713901

Umyvadlo
55 x 45,5 cm

E713101

Umývátko
45 x 36 cm

E714501

Umyvadlo
50 x 46 cm

E713801

Umývátko
45 x 36 cm

E713001

Skříňka pod rohové
umývátko

Umyvadlo na desku
E804001
43 x 43 cm

Umývátko
40 x 36 cm

E713701

Umývátko
35 x 26 cm

E791201

Skříňka pod polozápustné
umyvadlo

Umyvadlo polozápustné
Umyvadlo Short
E792301 55 x 37,5 cm
55 x 46,5 cm
E714001

Umývátko rohové
48 x 44 cm
E713601

**Kompletní nabídku naleznete na www.idealstandard.cz

Cube

Povrchová úprava koupelnového nábytku

SX - ořech – tmavý

WG - vysoce lesklý
lak - bílý

Ostatní skříňky
a doplňky**

SO - americký dub

Klozety, bidety
Cube nádrž

Závěsná skříňka k
zrcadlu

Postranní závěsná
skříňka

UJ – bílý/ ořech*

UH – bílý/dub*

Vany**

Arc nádrž

Kombi klozet
E803601/E797001 E803601/E785601
Vana 170 x 75 cm pro dvě osoby

E018401

Kombi klozet kapotovaný*

Vana 150 x 70, 170 x 70, 170 x 75, 180 x 80 cm
E018201/E018101/E018301/E018501

Vysoká závěsná
skříňka

Vysoká závěsná
skříňka

Stacionární klozet*

Bidet

E712501

Vana 150 x 90/70 a 170 x 90/70 cm s
rozšířenou zónou pro sprchování
E019901/E020401
Zrcadlová skříňka

Závěsný
Zrcadlo s osvětlením klozet E711601

Závěsný
bidet
E712601

Úsporná vana 170 x 70/55 cm s
nižší kapacitou vody

E020301
* Není k dispozici
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