
Kolekce armatur
Ekonomické, bezpečné a praktické – náš široký výběr atraktivních armatur nabízí na jakémkoliv

místě vaší koupelny nebo kuchyně každodenní opravdové potěšení.

Umyvadlové Vanové a sprchové Kuchyňské

123
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Shrnutí

Ideal fit

• Pro každý výrobek ve vaší koupelně
a pro všechny typy montáže.

Doporučujeme

• Kompletní koupelnovou kolekci
Moments  >viz str. 16

1.
Naprostý soulad všech prvků
vaší koupelny - díky širokému
výběru armatur, které jsou
navrženy tak, aby ladily se
všemi výrobky ve vaší koupelně.

2.
Různé možnosti montáže,
které uspokojí vaše potřeby.

3.
Dekorace+: vhodné pro
kombinaci se sanitární
keramikou kolekce Imagine.

BOOK

Moments

124

Luxusní harmonie
Charakteristická smyslnost zaoblených tvarů kolekce Moments

se projevuje také u armatur, které tak doplňují tuto elegantní

a harmonickou kolekci.

Design: ARTEFAKT

Úplná harmonie všech prvků vaší koupelny.

M
om

en
ts

M
om

en
ts

Umyvadlová armatura jednopáková.

Umyvadlové Bidetové

A3905AA
Piccolo - A3926AA

Vanové a sprchové

Vanová s otočným
vývodem
A3914AA

A3909AA3-otvorová
A3907AA

Elektronická
A3908AA

Sprchová
termostatická
A3913AA

Termostatická
podomítková
A4718AA
EASY Box 
A1000NU

Sprchová
A3910AA

Vanová
termostatická
A3917AA

Sprchová
podomítková
A4716AA
EASY Box 
A1000NU

Vanový vývod
A3923AA

Vanová 4-otvorová
vč. sprchy
A3920AA

inovace

Nástěnná vanová sprchová armatura Moments s důmyslnou funkcí,
která získala prestižní ocenění za design „Red Dot Design Award 2005“,
má otočný výsuvný vývod, který je možné zasunout pod armaturu – tím
získáte více místa a zároveň přepnete proud vody z vany do sprchy.

Click
technologie

Easy fix Cool Body

Vanová
podomítková
A4717AA
EASY Box 
A1000NU



B. Kulatý vývod 
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Shrnutí

Ideal fit:

• Do stylově elegantních prostor.

Doporučujeme

Kompletní koupelnovou kolekci:
• SimplyU  >viz str. 24
• Jakoukoliv kolekci Ideal Standard
>viz str. 8 až 60

1.
Vyjádřete svou osobnost:
vytvořte si dokonalou
kombinaci podle vašich
představ.

2.
2 způsoby montáže, které
vyhoví všem vašim
požadavkům.

3.
Dekorace+: nástěnné modely
jsou ideální pro všechny typy
umyvadel na desku.

BOOK

SimplyU

126

Kreativní inspirace
Vyberte si dokonalou armaturu podle svého vkusu. Kompletní

nabídka kolekce SimplyU vám poskytne volnost při výběru

a ideální volbu armatury do vaší koupelny.

Design: ARTEFAKT

Zdvojnásobte své potěšení při výběru vaší dokonalé armatury.

D. Kulatý vývod

Si
m

pl
yU

Si
m

pl
yU

Armatura umyvadlová s obdélníkovou rozetou.

Umyvadlové
A. Hranatý vývod

Umyvadlové nástěnné
C. Hranatý vývod

Rozeta obdélník
A4479AA

Rozeta ovál
A4478AA

Rozeta kruh
A4477AA

Rozeta obdélník
A4486AA

Rozeta ovál
A4485AA

Rozeta obdélník
A4483AA/A4491NU

Rozeta ovál
A4482AA/A4491NU

Rozeta obdélník
A4490AA/A4491NU

Rozeta ovál
A4489AA/A4491NU

Rozeta kruh
A4484AA

design

Instalace do umyvadla nebo nástěnná verze… Vyberte si svou
dokonalou kombinaci ze dvou typů vývodů a tří druhů rozet a navíc
s možností dvou způsobů montáže. To vše vám zajistí vybrat
si armaturu podle vašich představ.

Armatura umyvadlová nástěnná
s obdélníkovou rozetou.
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Shrnutí

Ideal fit

• Pro jakýkoliv prvek vaší koupelny
a pro všechny typy montáže.

Doporučujeme

• Všechny kolekce Ideal Standard
>viz str. 8 až 60

1.
Elegantní a smyslný design
dodá vaší koupelně moderní
vzhled.

2.
Ideální bezpečnost a snadné
použití jsou zaručeny. Navíc
jsou všechny typy armatur
vybaveny zařízením pro úsporu
vody a energie.

3.
Dekorace+: několik způsobů
montáže k uspokojení vašich
potřeb.

BOOK

Melange

128

Maximální elegance
Dobře vypadající a praktické s minimalistickým designem a ladně

zaoblenými tvary jsou armatury kolekce Melange, které dodají

vaší koupelně charakteristický a originální rukopis.

Design: ARTEFAKT

Automatický vysouvací přepínač vana -
sprcha.

Extrémně elegantní model
umyvadlové armatury s nástavcem.

M
el

an
ge

M
el

an
ge

Umyvadlová armatura jednopáková.

Model “Waterfall“ s vodopádovým proudem vody –
nezbytnost pro každodenní potěšení.

Umyvadlové

A4260AA

Bidetové Vanové a sprchové

A4268AA

Nástěnná
A4264AA/
A4265NU

S nástavcem
A4266AA

Vodopád
B8630AA

3-otvorová
A4288AA

Sprchová
A4269AA

Vanová
A4271AA

Sprchová podomítková
A4719AA
EASY Box - A1000NU

Sprchová
termostatická
A4279AA

Vanová
termostatická
A4281AA

Termostatická
podomítková
A4721AA
EASY Box - A1000NU

Vanová 4-otvorová
vč. sprchy -
A4293AA

Vanová 4-otvorová
vč. sprchy -
A4292AA

design

Jemné na dotyk a ideální k použití - armatury série Melange jsou
originálním doplňkem do jakéhokoliv stylu koupelny. Dostupné jsou
v široké škále možností, jejich elegantní a geometrický tvar je
dokonalým doplňkem každého umyvadla, vany nebo bidetu.

Skrytý
perlátor

Cool Body
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Shrnutí

Ideal fit

• Vhodné pro rodinné koupelny.

Doporučujeme

• Jakoukoliv kolekci Ideal Standard.

1.
Každodenní úspora vody
a energie + 100% bezpečnost
díky ochraně proti opaření
u všech modelů.

2.
Harmonický design: žádné
ostré hrany ani komplikované
tvary, jen jednoduché linie.

3.
Dekorace+: inovační vysouvací
přepínač, který není vidět při
pohledu shora.

BOOK

Attitude

130

Styl a inovace
Proč si nedopřát každodenní potěšení? Smyslný a minimalistický

design a zároveň skvělé inovační prvky armatur zajišťují

maximální využití úspory vody, bezpečnost a zdravý životní styl.

Design: ARTEFAKT

Automatický vysouvací přepínač vana - sprcha. Zcela sladěný design.

A
tt

itu
de

A
tt

itu
de

Umyvadlová armatura s nástavcem.

Důmyslná inovace „Cool
Body“ zaručí, že tělo
armatury zůstane vždy
studené a tedy i bezpečné.
Je dostupná nejen pro vanové
a sprchové armatury, ale také
pro všechny umyvadlové
a bidetové armatury.

Vodopádový
perlátor

Umyvadlové

Bidetové Vanové a sprchové

Vodopád
A4598AA
Klasik
A4594AA

Sprchová
podomítková
A4757AA
EASY Box
A1000NU 

Vanová
podomítková
A4758AA
EASY Box
A1000NU 

Klasický 
perlátor

Vodopád
A4601AA
Klasik
A4600AA

A4602AA
Vanová
A4604AA

Sprchová
A4603AA

inovace

Všechny umyvadlové armatury jsou dostupné buď s klasickým
proudem vody nebo proudem vody typu vodopád. Obě verze nabízí
moderní design s vyměnitelným perlátorem bez spáry, který není shora
vidět.

Click
technologie

Easy fix Skrytý
perlátor

Cool Body

NEW

Piccolo
Klasik
A4753AA
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Shrnutí

Ideal fit

• Do všech typů koupelen, především
do rodinných koupelen.

Doporučujeme

Kompletní koupelnovou kolekci
• Connect  >viz str. 60

1.
Tradiční armatura
do koupelen: elegantní
a praktická.

2.
První páková armatura
s technologií kartuše
s keramickými disky, která
prošla několika designovými
i funkčními změnami.

3.
Dekorace+: Díky tradičnímu
i modernímu vzhledu je vhodná
nejen do vaší koupelny, ale
i kuchyně.

BOOK

Ceramix

132

Tradiční krása
Rafinované a elegantní armatury kolekce Ceramix jsou vhodným

doplňkem do klasické ale i moderní koupelny. Vedle

dynamického designu nabízejí spolehlivou funkci i prvky pro

úsporu vody a energie.

Design : Christophe Bucher

Úspora vody a energie zaručena. Všechny modely s ergonomickými tvary.

C
er

am
ix

C
er
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Umyvadlová armatura jednopáková.

Umyvadlové Bidetové

A5000AA
Piccolo
A5011AA

Vanové a sprchové Kuchyňské

Vanová
A5018AA

Sprchová
A5023AA

A5040AA

A3030AA

Click
technologie

Top Fix

Classic

Lift
A5014AA

Vanová podomítková
A4723AA
EASY Box - A1000NU

Sprchová podomítková
A4722AA
EASY Box - A1000NU
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Shrnutí

Ideal fit

• Vhodné do všech typů koupelen.

• Vhodné do kuchyní.

Doporučujeme

Kompletní koupelnovou kolekci:
• Ventuno  >viz str. 54
• Connect  >viz str. 60

1.
Velmi kvalitní vybavení zajistí
úplné pohodlí a snadné použití.

2.
Moderní design, který získal
prestižní ocenění díky
elegantním křivkám a čistým
liniím.

3.
Dekorace+: užijte si úplné
harmonie vašeho domova od
koupelny až po kuchyni díky
designu, který lze snadno
kombinovat.

BOOK

Active

134

Důmyslná jednoduchost
Užijte si dokonalou vyváženost elegantního designu a inovace za

cenu, která vás překvapí. Čisté a geometrické tvary v kombinaci

s důmyslnými funkčními a bezpečnostními prvky charakterizují

armatury Active. Jsou ideální volbou pro každodenní funkčnost,

pohodlí a potěšení.

Design: ARTEFAKT

Jemné linie a elegantní křivky. Rozety v dokonalém provedení.

A
ct
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e
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Umyvadlová armatura jednopáková.

Umyvadlové Bidetové

B8059AA

Vanové a sprchové

Kuchyňské

Vanová podomítková
B8652AA
EASY Box - A1000NU

B8064AA

Vanová
termostatická
A4050AA

Vanová
B8069AA

Sprchová podomítková
B8651AA
EASY Box - A1000NU 

Sprchová
termostatická
A4046AA

Sprchová
B8066AA

B8079AA B8084AA

funkčnost

Důmyslná inovace „Cool Body“ zaručí, že tělo armatury zůstane
vždy studené a tedy i bezpečné. Technologie kovového krytu zajistí
100% ochranu těla armatury a poskytuje tak ochranu proti opaření.

Click
technologie

Top fix Skrytý
perlátor

Cool Body
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Shrnutí

Ideal fit

• Do koupelen všech stylů, především
do koupelen za nižší náklady.

Doporučujeme

• Všechny kolekce Ideal Standard.

1.
Elegantní a moderní design
s dokonalou funkcí
za přijatelnou cenu.

2.
Hodí se do koupelen
i kuchyní.

3.
Dekorace+: rafinované kovové
rozety zakryjí všechny nutné
spoje.

BOOK

Mara

136

Čisté linie
Užijte si špičkového designu a pokrokové inovace za přijatelnou

cenu. Luxusní armatury Mara s elegantními a moderními tvary

vám každý den poskytnou maximální pohodlí.

Design: ARTEFAKT

Každý model s kovovou pákou. Dokonalá harmonie se skrývá
v každém detailu.

M
ar

a

M
ar

a

Umyvadlová armatura jednopáková.

Umyvadlové

Vanové a sprchové

Bidetové

Kuchyňské

A9005AA

Vanová
A9013AA

S nástavcem
A9010AA

Sprchová
A9015AA

Vanová podomítková
A9025AA
EASY Box - A1000NU

Sprchová podomítková
A9026AA
EASY Box - A1000NU

A9020AA

A9011AA

Úspora
vody

Skrytý
perlátor

Easy fix



Výrobky

Umyvadlo

Dvojumyvadlo

Umývátko

Umyvadlo na desku

Umyvadlo s odkládací plochou

Dvojumyvadlo s odkládací plochou

Zápustné umyvadlo

Polozápustné umyvadlo

Kombinovaný klozet

Závěsný klozet

Bidet

Závěsný bidet

Výhody

Skrytý přepad

Ideal Plus

Dvojčinné splachování

Slow closing

Skrytá fixace

Montáž

Na nábytek 

Do nábytku

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●
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Inovační
systémy pro
sanitární
keramiku

Skrytý
přepad

Dvojčinné
splachování

Slow closing

Systém skrytého přetoku
vody je moderní a
elegantní a zaručí
snadné čištění, údržbu
a instalaci.

Toto splachování s
možností volby mezi
3 nebo 6 litry vody
zaručuje značnou
úsporu vody.

Mechanismus automatického
sklápění u klozetových sedátek
zabraňuje nárazům a tím
pomáhá ke snížení hlučnosti
a většímu bezpečí.

Skryté
upevnění

Ideal Plus

Systém skrytého upevnění
u závěsných klozetů a bidetů
zaručuje celkový elegantní
vzhled výrobku.

Tato speciální úprava povrchu
sanitární keramiky se
samočisticím účinkem
zachovává lesk a také
zabraňuje přilnutí vody,
vodního kamene nebo
nečistot na výrobku.

Kvalita

Výroba sanitární keramiky je

poloautomatická, dodnes ještě se

značným podílem ruční práce. Každý

výrobek je jedinečný, recyklovatelný

a ekologický.

K

Design pro každého
Moderní nebo klasický design? Zaoblené nebo hranaté tvary? Kompletní

kolekci, dva nebo jen jeden výrobek? Do prostorné nebo malé koupelny?

Máte-li jakýkoliv vkus, rozměr koupelny a životní styl, Ideal Standard vám

nabízí široký výběr možností, které vám poskytnou naprostou volnost při

vytváření dokonalé koupelny jen pro vás – maximální vyjádření vaší osobnosti.

Sa
ni

tá
rn

í k
er

am
ika Přehled

Imagine Moments SimplyU Daylight Small+ Tonic Cantica Ventuno Connect



Výrobky

Skříňky s dvířky/s kontejnery

Poličky 

Postranní skříňka

Výsuvný box 

Rohová skříňka

Skříňka k polozápustnému
umyvadlu

Vysoká skříňka

Postranní skříňka závěsná

Skříňka pod závěsné umyvadlo

Skříňka se zrcadlem

Zrcadla

Doplňky

Výhody

Soft closing

Prostorově úsporný sifon

Montáž

K umyvadlům na nábytek 

K umyvadlům do nábytku

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●
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Kvalita a životnost

K výrobě koupelnového nábytku

využíváme jen ty nejkvalitnější

a ekologické materiály. Každý prvek

je během výrobního procesu pečlivě

testován, což zajišťuje pevnost,

odolnost a dlouhodobou životnost.

K
Snadná montáž

Snadné, rychlé a praktické –

koupelnový nábytek je dodán již

předem sestaven. K instalaci keramiky

nebo armatur již nejsou potřeba

žádné další úpravy.

S

Přehled
Imagine Moments SimplyU Daylight Small+ Tonic Connect Step

140

Inovační
systémy pro
nábytek Soft closing Prostorově

úsporný
sifon

Dvířka a výsuvné kontejnery
jsou vybaveny speciálním
mechanismem k pomalému
a bezhlučnému dovírání.

Sifon umyvadla zabere jen
velmi málo místa a pro
instalatéry je snadno přístupný
ke kontrole.

Využitelné úložné prostory
Široký výběr důmyslných a atraktivních řešení úložných prostor, která vám

poskytnou volnost při vytváření ideálního prostředí vaší koupelny.

N
áb

yt
ek

Lesklý lak bílý. WG Lesklý lak
červený. YF

Lesklý tmavě
hnědý lak. DJ

Dýha - bílá. HGŠedý lak. LJ

Lesklé provedení

Dub světlý. SV Dub tmavý. EG Vlašský ořech. DK Bukové dřevo. FN Ořech tmavý. SX Americký dub. SO

Provedení dřevo

Klasické provedení

• Imagine
• Moments
• SimplyU
• Tonic Guest
• Connect
• Step

• Imagine
• Monents
• Daylight
• Tonic
• Small+

• Imagine
• Daylight
• Tonic

• SimplyU • Tonic Guest • Connect • Connect

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

Dekor dvířek/Imagine

• Imagine
• Step

• SimplyU • Tonic Guest • Daylight
• Tonic

Wenge. CT Wenge. UZ Americký ořech.
UY

• Small+ • Step • Step
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Inovační
systémy pro
vany Ideal Waste

Tento patentovaný systém
odpadu umožňuje využití
daleko nižších van, aniž by
došlo ke snížení objemu vody
nutného pro pohodlnou
koupel.

Výběr z 8 barevných světel
vám poskytne jedinečný
požitek ke zlepšení vašeho
tělesného i duševního zdraví.

Dokonalá kombinace
Pro váš každodenní pocit pohodlí, relaxace a zdraví je k dispozici široký výběr

klasických nebo luxusních van ve všech tvarech a stylech. Náš výkonný vířivý systém

ještě zvýrazní váš každodenní požitek z koupele.

A
kr
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át
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Chromo -
terapie

Suché trysky
Báječné uvolnění: malé gumové kuličky potažené
silikonem dle vašeho výběru buď vibrují nebo pulzují.

●

Vzduchové trysky
Naprosté osvěžení a posilnění: výkonné vzduchové trysky
na spodní straně vany vám poskytnou povzbuzující masáž.

● ●

Vodní trysky
Dokonalá masáž: trysky s proudem vody smíšené se vzdu-
chem na bočních stranách vany zajistí uklidňující masáž.

● ● ●

Twin 
Úplná vodní masáž: vzduchové a vodní trysky
dohromady vytvoří dokonalý zážitek z vířivé koupele.

● ●

Funkce Venturi
Potěšení dle zákazníka: množství vzduchu a vody je nas-
tavitelné a vy sami ovládáte sílu vašich masážních trysek.

● ● ●

Ozonoterapie
Bezvadná pokožka: voda, vzduch a ozón dohromady
nabízí čisticí účinky.

● ●

Osvětlení
Podvodní osvětlení vany vytvoří dokonalou atmosféru,
která vám pomůže k úniku z reality, klidu a odpočinku.

● ●

Hygiena
Stále čisté: z důvodů dokonalé hygieny čisticí cyklus
systému automaticky dezinfikuje veškeré potrubí.

● ● ●

Čidlo výšky hladiny vody
Dlouhodobá životnost při používání: zabudované
čidlo zjistí, zda máte ve vaně dostatek vody nutné
ke spuštění zvoleného vířivého programu.

● ● ●

Supreme
Wellness
systém

Twin Plus
systém

Hygiene
Plus systém

Funkce Vířivé systémy >>

Výrobky

Do prostoru

Obdélníkové

Rohové

Asymetrické

Kruhové

Oválné

Hexagonal

Octagonal

Combi

Duo

Ideal Waste

Chromoterapie

Výhody

Klasické

TWP

HYP

SWS

Montáž

Ke stěně

Do prostoru

Povrchová úprava

Dub světlý

Dub tmavý 

Bílá

Lesklá bílá 

Wenge

●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ●

●

●

●

●

Přehled
Soft WWW Moments Aqua First Tonic Together Connect
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Cool body Top fix

Žádné riziko popálení:
technologie Cool Body
znamená, že při jakkoliv
vysoké teplotě vody je
armatura vždy 100%
bezpečná na dotek.

Postup upevnění armatury
shora, který usnadňuje
montáž, urychluje dotažení
a je zaručeně spolehlivý.

Easy fix

Jednoduchý a rychlý
upevňovací systém pro
stojánkové armatury.

144

Inovační
systémy pro
armatury Click

Technologie
Úspora
vody

Skrytý
perlátor

Snadno použitelná funkce,
která omezuje jak teplotu,
tak proud vody, za účelem
každodenní úspory a bezpečí.

Omezovač průtoku
ekonomicky a ekologicky
snižuje plýtvání vodou.

Zabudovaný perlátor dodá
armatuře vysoce elegantní
styl a zajistí také snadnou
dlouhodobou údržbu a
zabezpečení proti poškození.

Praktické a účelné
Kompletní kolekce armatur od předních mezinárodních návrhářů poskytují

nejmodernější design a technické inovace pro každodenní úsporné, bezpečné

a pohodlné využití.

Pákové armatury

Úspora vody a energie – dokonalé nastavení teploty a množství vody pouhým

pohybem páky.

Dvouventilové armatury

Nastavte si průtok a teplotu vody jednoduchým otočením dvou nezávislých

ovládacích ventilů.

Termostaty

Nezbytnost pro každou koupelnu – speciální tělo armatury Cool Body zaručí

100% ochranu proti popálení. Zajištění dokonalé teploty při každém použití –

termostaty mají i funkce ekonomické úspory vody a bezpečné regulace horké

vody.

Podomítkové armatury

Důmyslné, elegantní s velmi snadným použitím. Jsou také bezpečné a jejich

montáž je jednoduchá. Jak dokonalé!
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Výrobky

Umyvadlové 

Umyvadlové Piccolo 

Umyvadlové s nástavcem

Umyvadlové 3-otvorové

Umyvadlové nástěnné

Elektronické

Bidetové

Vanové

Sprchové

Vanové termostatické

Sprchové termostatické

Vanové podomítkové

Sprchové podomítkové

Vanové podomítkové
termostatické

Sprchové podomítkové
termostatické

Vanové 4-otvorová

Kuchyňské

Výhody

Click technologie*

Skrytý perlátor

Cool Body technologie*

Top fix instalace*

Easy fix instalace*

Automatický přepínač

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

Přehled
Moments SimplyU Melange Attitude Ceramix Active Mara
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Otázky – na které musíte
znát odpověď

Kdo bude koupelnu využívat? Jde o společné prostory?

Máte raději sprchu nebo vanu? Nebo obojí?

Potřebujete prostor pro klozet nebo i bidet?

Jaké další vybavení v koupelně potřebujete?

Jaké řešení požadujete pro úložné prostory?

Víte, kde bude přítok vody a odpad vaší vany? Pokud ano, označte jejich
pozici v nákresu. To odbornému pracovníkovi pomůže navrhnout možnosti
pro uspořádání koupelny.
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Více informací

Vzorkovna

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623

415 74 Teplice

Tel.: 417 592 111

Internetové stránky

www.idealstandard.cz
k podrobnému zobrazení všech kolekcí

a získání dalších praktických informací.

Záruky Obsah
Kompletní kolekce 06 > 75

Imagine 08
Moments 16
SimplyU 24
Daylight 32
Tonic 38
Small+ 44
Cantica 50
Ventuno 54
Connect 60
Ideal Choice 66
Zrcadla 74

Zóna pro koupel 76 > 97

Soft 78
WWW 82
Moments 86
Aqua 88
First 90
Tonic 94
Together 96

Zóna pro sprchování 98 > 121

Tris 98
Tonax 102
Magnum 106
Moments panel 108
Senses 110
8 MM 114
De Luxe/Prestige 116
Ultra Flat 118
Twist 120

Armatury 122 > 137

Moments 124
SimplyU 126
Melange 128
Attitude 130
Ceramix Classic 132
Active 134
Mara 136

Průvodce 138 > 147

Naše důvěra v kvalitu a spolehlivost výrobků Ideal Standard

nám umožňuje poskytovat na výrobky sanitární keramiky ne-

omezenou záruku a na akrylátové vany a sprchové vaničky z

materiálů Idealcast a Idealform záruku po dobu 25 let od data

nákupu výrobku. Na systémy k vířivým vanám, armatury a

sprchový program poskytujeme záruku 5 let, na splachovací

mechanismy do nádržek, sprchové a vanové zástěny a na klo-

zetová sedátka poskytujeme záruku 3 roky od data nákupu vý-

robku. Na koupelnový nábytek, zrcadla, koupelnové doplňky a

náhradní díly poskytujeme záruku 2 roky. Záruka nepokrývá

běžné opotřebení výrobku nebo součásti. Záruku nelze uplat-

nit v případě nesprávného používání výrobku nebo používání k

jiným účelům než je výrobek určen. Výrobky musí být instalo-

vány a udržovány v souladu s montážním návodem a místními

předpisy pro užitkovou vodu. Záruka pokrývá výrobky použité

v domácnostech a ne výrobky k průmyslovému využití. Pokud

neočekávaně dojde k poškození výrobku, který je v záruce, tak

nabízíme výměnu výrobku zdarma nebo jeho součásti (nebo

výměnu za podobný výrobek stejné hodnoty). Záruka se týká

pouze samotného výrobku a nepokrývá následné škody nebo

poškození instalací. Po instalaci výrobků ve vaší koupelně si po-

tvrďte prosím vaši záruku. Ideal Standard zastává politiku ne-

ustálého zlepšování designu a funkčnosti svých výrobků.

Vyhrazuje si tedy právo provádět technické změny bez upo-

zornění. Barva výrobků na tištěných materiálech je co nejvíce

podobná reálné barvě výrobků v rámci omezení způsobených

procesem tisku.




