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Ultra Flat S – sprchová vanička 120 x 80 cm (bílá) / Ceratherm T50 – termostatická sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím Idealrain EVO Circle 90 cm /  

 Tonic II – umyvadlová baterie / Strada II – umyvadlo na desku 60 cm / Adapto – nábytková police 85 cm (lesklá bílá) / zrcadlo – 100 cm s osvětlením Ambient Light

04 Ceratherm T a FirmaFlow Therm®
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Kolekce termostatů Ceratherm t 
se pyšní úžasným výkonem, který 
je výsledkem pečlivého zpracování 
každého modelu jak po stránce 
technologické, tak designové.  
tyto termostatické baterie disponují 
naší nejnovější kartuší firmaflow® 
therm zajišťující bezkonkurenční 
výdrž, bezpečný provoz a vysoký 
výkon. ergonomický design je 
pouze další přidanou hodnotou, 
která vás ohromí každý den, 
znova a znova.

VÝKoN  
Pro KaŽDÝ DeN

Ceratherm T a FirmaFlow® Therm
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Originál dotažený k dokonalosti.

Kartuši s keramickými disky jsme 
světu představili již před více než 
50 lety. Způsobili jsme tím revoluci 
v koupelnovém průmyslu. 
od té doby naše technologie 
neustále vylepšujeme a přicházíme 
s novými nápady. Výsledkem je 
například firmaflow® therm.
tato nová, inovativní termostatická 
kartuše pro naše sprchové systémy 
nabízí bezkonkurenční kvalitu, 
výdrž a výkon.

SKrYtÁ BrilaNCe 
oD roKU 1969

FirmaFlow® Therm



Naším cílem bylo, aby řada baterií 
Ceratherm T nabízela špičkový 
výkon a současně štíhlý, velmi 
elegantní design. Proto jsme 
vytvořili kartuši FirmaFlow® 
Therm, která je revoluční nejen 
svou velikostí a výkonem, ale také 
efektivitou a bezpečností. Díky této 
nové kartuši jsme mohli navrhnout 
mimořádně krásnou a elegantní 
termostatickou baterii, která se 
stane ozdobou každé koupelny.
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Spolehlivost 
termostatických 
baterií Ceratherm t 
není náhoda.

Kartuše FirmaFlow® Therm jsou 
srdcem všech produktů této 
řady. Jsou vyrobeny z polymeru 
odolného vůči usazeninám vodního 
kamene a obsahují jemné vodní 
sítko. Díky tomu zaručují dlouhou 
a bezproblémovou životnost. 
Termostaty Ceratherm T jsou proto 
skvělou volbou do každé koupelny, 
jak do těch méně frekventovaných, 
tak i do těch nejvytíženějších.

VÝKoN, 
KterÝ PŘetrVÁ

FirmaFlow® Therm

08 Ceratherm T a FirmaFlow® Therm



09

FirmaFlow® Therm

5LETÁ
ZÁRUKA

Vzhledem k výjimečné odolnosti 
kartuše FirmaFlow® Therm 
a poctivému řemeslnému 
zpracování je na naše termostaty 
spolehnutí. A pokud nastane čas 
údržby, zaručujeme, že veškeré 
náhradní díly budou snadno 
dostupné a vyměnitelné.

Ve všech našich termostatických 
bateriích, včetně vanových, 
používáme stejnou kartuši, takže její 
případná výměna není žádná věda. 
Ušetříme tím váš čas i peníze.

ŘemeSlNÉ 
ZPraCoVÁNÍ

Snadná údržba 
a rozsáhlé testování.
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méně vody, méně energie. 
Vyšší výkon pro vás.

Naše sofistikované termostaty ve 
srovnání s tradičními pákovými 
bateriemi zabraňují plýtvání, 
a to hned několika způsoby. 

Efektivní kartuše FirmaFlow® 
Therm dosahuje nastavené teploty 
mnohem rychleji, a šetří tak 
energii potřebnou k ohřevu vody. 
Ekologické nastavení vám umožní 
snížit spotřebu vody až o 50 %, 
avšak bez poklesu výkonu. A naše 
ruční sprcha Idealrain je vybavena 
omezovačem průtoku, který 
poskytuje maximálně efektivní 
distribuci vody.

Na spotřebě vody zkrátka záleží. 
A proto jsme se rozhodli, že 
nevyplýtváme ani kapku. Teplota 
vody je v našich termostatech 
přednastavená a zůstává po celou 
dobu použití stejná. Termostatický 
mechanizmus automaticky řídí tok 
teplé a studené vody, čímž snižuje 
její spotřebu.

Tyto inovativní technologie nejen 
snižují spotřebu vody, ale také 
zvyšují požitek z každé kapky. 
Voda se v současnosti považuje 
za jeden z nejcennějších přírodních 
zdrojů a naše termostatické baterie 
přispívají k jeho ochraně každý den.

Nižší spotřeba

FirmaFlow® Therm

efeKtiVNÍ 
ProVoZ, 
PŘÍJemNÝ 
ZÁŽiteK



11



12 Ceratherm T a FirmaFlow® Therm

BeZPeČNĚJŠÍ 
SPrChoVÁNÍ

Chladný 
i pod tlakem.

Ať už je vaše preferovaná teplota 
sprchování jakákoliv, baterie 
Ceratherm T zůstanou na povrchu 
vždy chladné. Celá řada je totiž 
vybavena technologií Cool Body 
a ta zajišťuje, že horká voda uvnitř 
baterie je vždy izolována vodou 
studenou. Všichni uživatelé jsou 
tak chráněni před spálením při 
jakémkoli doteku, a mají tak 
k dispozici maximální komfort. 
Tuto technologii zvláště ocení 
i rodiče, kteří mají malé děti 
a dbají na jejich bezpečí.

Technologie Cool Body

technologie uvnitř baterií Ceratherm t 
chytře řídí nejen výkon, ale také 
bezpečnost. Naše termostaty 
jsou tak vhodné opravdu pro všechny.

Ceratherm T
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1. Komora se studenou vodou

2. Přívod horké vody

3. Smíchaná voda

4. Oválné, mosazné tělo 
potažené chromem

5. Ergonomické rukojeti jak pro 
teplotu, tak i množství

6. Standardní závit

7. Kování s plně krytým 
upevněním u vybraných 
modelů

8. Kartuše FirmaFlow® Therm

9. Ventil s keramickými disky 
s životností alespoň 
500 000 cyklů otevření/zavření

Pokaždé ta správná.

Základem dokonalé koupele 
nebo sprchy je správná teplota 
vody. Kartuše FirmaFlow® 
Therm umožňuje přednastavit 
požadovanou teplotu a zároveň 
maximální teplotu vody, kterou 
je možné změnit stisknutím 
tlačítkové pojistky a pootočením 
ovládací rukojeti.

Pokud se stane, že teplá nebo 
studená voda najednou přestane 
téct, kartuše FirmaFlow® Therm 
zcela zastaví proud vody, aby vás 
ochránila před ledovým šokem 
nebo opařením.

Regulace teploty

13
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Ceratherm T

oSlNiVÝ VZhleD

Precizní výkon. absolutní kontrola.

Vytvořením jedinečné kartuše 
FirmaFlow® Therm jsme byli 
schopni zeštíhlit a celkově 
zmenšit tělo termostatické 
baterie Ceratherm T.  
Ta se díky tomu stane stylovým 
doplňkem jakékoliv koupelny.

Ovládací prvky přirozeně splývají 
s tělem termostatu Ceratherm T, 
a tak lze požadovaný proud vody 
nebo teplotu ovládat pouhým 
dotykem prstu.  
Integrovaný přepínač umožňuje 
snadné přepínání proudu vody 
mezi hlavovou a ruční sprchou, 
či ruční sprchou a vanou. 
Řada sprchového příslušenství 
obsahující různé ruční sprchy 
nebo ergonomickou poličku 
plně uspokojí vaše požadavky.

Kompaktní Ergonomický
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Ceratherm T100 – termostatická sprchová baterie se sprchovým příslušenstvím Idealrain EVO JET Diamond 90 cm /  

Strada – sprchová vanička 120 x 80 cm (bílá) / Connect 2 – posuvná dvířka 117 x 61 cm / Connect 2 – boční panel 77 cm
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Připravena do akce.

Termostatická baterie Ceratherm T 
se instaluje pomocí standardních 
závitů a polohovatelných držáků 
a dodává se zkalibrovaná již 
z výroby. Nic tak nebrání snadné 
a rychlé instalaci takřka do 
jakékoli koupelny.

Polohovatelný držák umožňuje 
instalaci systému do stávajících 
otvorů ve zdi, zatímco 
ukryté upevňovací prvky 
zaručují zachování čistého 
a minimalistického vzhledu.

Snadná instalace

VŠeStraNNÝ 
DoPlNĚK

Ceratherm T
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1. Ceratherm T100 podomítkové upevnění

2. Polohovatelný nástěnný držák
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Naše pestrá kolekce ručních 
sprch s nádherným designem 
a vysokým výkonem představuje 
ideální doplněk k technologii 
firmaflow®therm. tato kombinace 
se dokáže postarat každý den 
o úžasný sprchový zážitek. 

NoVÁ ÚroVeŇ 
SPrChoVÉho ZÁŽitKU

Idealrain Idealrain 
EVO 

Circle

Idealrain 
EVO JET 

Circle

Idealrain 
EVO 

Diamond

Idealrain 
EVO JET 
Diamond

Řada ručních sprch Idealrain 
vhodně doplňuje naše 
termostatické sprchové systémy.

Ruční sprcha EVO nabízí vzduchem 
prosycený proud. Hlavice EVO JET 
se zase pyšní proudem Drop Jet, 
což je unikátní sprchový proud 
od Ideal Standard s obrovskými 
kapkami vody pro nebývale 
luxusní zážitek. K jednoduchému 
přepínání jednotlivých režimů 
slouží ergonomicky umístěné 
tlačítko Navigo na rukojeti 
sprchové hlavice.

Naše termostatické sprchové 
baterie se snadno instalují, nabízejí 
maximální výkon a prémiový vzhled 
vhodný do každé koupelny.

Ceratherm T
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Ceratherm T50 – termostatická sprchová baterie se sprchovou poličkou /  

Ultra Flat S – sprchová vanička 120 x 80 cm (bílá) / Connect 2 – panel sprchového koutu 120 x 80 cm
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Sprchové hlavice idealrain 
nabízejí osobitý sprchový 
zážitek. Jejich velký průměr 
je zárukou maximálního 
komfortu, zatímco osazení 
tryskami od kraje ke kraji 
se postará o objemný 
proud vody.

maXimÁlNÍ 
Komfort

Ruční sprcha Idealrain

Idealrain Idealrain 
EVO 

Circle

Idealrain 
EVO JET 

Circle

Idealrain 
EVO 

Diamond

Idealrain 
EVO JET 
Diamond
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oD SilNÉho 
Po relaXaČNÍ ProUD

Ruční sprchy Idealrain

Sprchové proudy 
modelů idealrain

Naše ruční sprchy nabízejí několik 
různých režimů sprchových 
proudů, které se vám zaručeně 
trefí do nálady.

DROP JET 
 
Luxusní model EVO JET nabízí 
jedinečnou funkci Drop Jet, 
kterou můžete najít pouze u sprch 
Ideal Standard. Jeho základem 
jsou měkčí kapičky vody pro 
nezapomenutelný zážitek.

MASSAGE  
 
Lehký masážní proud, který 
osvěžuje a revitalizuje pokožku.

RAIN  
 
Relaxační dešťová sprcha, která 
pokryje celé tělo.

FINE RAIN  
 
Velkorysý jemný proud vody, který 
očistí tělo a uklidní duši.

AERATED RAIN  
 
Režim dostupný u modelů EVO. 
Proud vody je nasycen vzduchem 
pro šetrnou a zážitkovou očistu.



idealrain idealrain  
eVo  

Circle

idealrain  
eVo Jet  
Diamond

3 SPRCHOVÉ 
FUNKCE

3 režimy proudu pro 
nezapomenutelný 
sprchový zážitek.

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA 
ROZSTŘIKU

Trysky po celé ploše 
sprchové hlavice 
pro maximální šířku 
sprchového proudu.

Rain Rain Rain

Fine rain Aerated rain Drop Jet

Massage Massage Massage

DROP JET MASSAGE RAIN AERATED RAIN FINE RAIN

Idealrain EVO JET • • •

Idealrain EVO • • •

Idealrain • • •
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t100

t50

t25

24 Ceratherm T a FirmaFlow® Therm
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Řada termostatů Ceratherm t 
otvírá další možnosti a nabízí různé 
sprchové doplňky, včetně našich 
exkluzivních ručních sprch idealrain, 
díky kterým bude vaše koupelna 
přesně podle vašich představ.

Ceratherm T

SÍla VolBY

C e r a T H e r M

T100. T50. T25
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Ceratherm
t100

Idealrain Idealrain  
EVO 

Circle

Idealrain 
EVO JET 

Circle

Idealrain 
EVO 

Diamond

Idealrain 
EVO JET 
Diamond

Sprchová

Vanová

Sprchový systém 
s přepínačem



ovládací prvky Ceratherm t100 jsou 
zapuštěné do těla baterie, a podtrhují 
tak elegantní, štíhlou konstrukci 
těchto termostatů. Vyberte si jednu ze 
sprchových tyčí easymount 600 nebo 
900 mm a doveďte vše k dokonalosti 
pomocí ručních sprch eVo nebo 
eVo Jet s ergonomicky umístěným 
ovládacím tlačítkem Navigo®.

27



Ceratherm T & FirmaFlow Therm®28



C
erath

erm
 T

10
0

 –
 term

o
statická sp

rch
o

vá b
aterie / U

ltra Flat –
 sp

rch
o

vá van
ička 12

0
 x 8

0
 cm

 (b
ílá) / C

o
n

n
ect 2

 –
 p

an
el sp

rch
o

véh
o

 ko
u

tu
 12

0
 x 8

0
 cm

 / 
Strad

a II –
 u

m
yvad

lo
 n

a d
esku

 75
 cm

 / A
d

ap
to

 –
 n

áb
ytko

vá p
o

lice 8
5

 cm
 (lesklá b

ílá) / E
d

g
e –

 n
ástěn

n
á b

aterie / Z
rcad

lo
 –

 10
0

 x 70
 cm

 s o
světlen

ím
 A

m
b

ien
t Lig

h
t

29



30 Ceratherm T a FirmaFlow® Therm

Ceratherm
t50

Idealrain Idealrain
EVO 

Circle

Idealrain 
EVO JET 

Circle

Idealrain 
EVO 

Diamond

Idealrain 
EVO JET 
Diamond

Sprchová

Vanová 

Sprchový systém 
s přepínačem



Díky speciálnímu úchopu integrovanému 
do ovládacích rukojetí máte nad 
ovládáním termostatů Ceratherm t50 
naprostou kontrolu. tyto termostatické 
baterie se pohodlně ovládají a skvěle se 
hodí ke sprchovým tyčím easymount 
600 a 900 mm a ruční sprše eVo 
110 mm s ergonomicky umístěným 
ovládacím tlačítkem Navigo®.
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Ceratherm
t25

Sprchová

Vanová 

Sprchový systém 
s přepínačem

Idealrain Idealrain 
EVO 

Circle

Idealrain 
EVO JET 

Circle

Idealrain 
EVO 

Diamond

Idealrain 
EVO JET 
Diamond



ovládací rukojeti u termostatické 
baterie Ceratherm t25 mají 
vyvýšené tlačítko pro lepší uchopení 
a větší kontrolu. instalace spolu 
se sprchovými tyčemi easymount 
600 nebo 900 mm je snadná. 
Dokonale funguje s multifunkčními 
ručními sprchami idealrain 80 nebo 
100 mm.
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t e C h N i C K É  Ú D a J e  
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Ceratherm T100

Sprchová termostatická 
baterie nástěnná
a7229aa

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

5letá záruka

Volitelné příslušenství:
Sprchová polička – a7215aa

325

103
82

27G 1/2

Ø70

137 - 163G 1/2

KlÍČ

5LETÁ
ZÁRUKA

Technologie Cool Body
Chladný povrch baterie, nehrozí riziko popálení 
při doteku.

režim drop Jet
Speciální velmi měkký proud vody.

easymount (sprchový systém)
Snadné instalace do stávajících otvorů 
ve zdi.

Idealflex
Odolný a hladký povrch hadice pro snadné čištění.

Široká sprchová hlavice
Trysky jsou umístěny až do krajů hlavice, 
pro maximální šířku sprchového proudu.

5letá záruka5LETÁ
ZÁRUKA

Úspora vody a energie
Termostatická funkce výrazně šetří vodu i energii, 
která je potřeba na její ohřev. 

Bezpečnostní tlačítko teploty
Tlačítko reguluje studenou/horkou vodu tak, 
že vytékající voda má vždy přednastavenou teplotu.

Montážní systém easyFix
Rychlá a snadná montáž.

anti-Kalk
Snadné čištění – systém proti tvorbě 
vodního kamene.

easymount
Snadné instalace do stávajících otvorů ve zdi.

Sprchová polička
Součástí sprchového systému, dodávána v balení.

3 sprchové funkce
Možnost přepínání mezi 3 různými 
sprchovými proudy. 

Tlačítko navigo®

Ergonomicky umístěné tlačítko pro přepínání 
mezi sprchovými proudy.

Ceratherm 

t100



41

a7234aa
600mm sprchová tyč

a7235aa
900mm sprchová tyč

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO JET Diamond, 
135 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem 
Navigo®, 8 l/min

Jedinečný proud Drop Jet

Snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Odolná hadice Idealfl ex 1750 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění

5letá záruka

Volitelné příslušenství:  
Sprchová polička – a7215aa

5LETÁ
ZÁRUKA

Ceratherm T100

Vanová termostatická 
baterie nástěnná
a7238aa

Integrovaný přepínač ruční sprchy nebo 
vanového výtoku

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Perlátor

5letá záruka

325

82

27G 1/2

161

Ø70

137 - 163G 1/2

Ceratherm T100

Sprchová termostatická
baterie nástěnná, v kombinaci 
s ruční sprchou EVO JET 
a7234aa / a7235aa

5LETÁ
ZÁRUKA

Ø
37

X

□135

103
82

27G 1/2

G 1/2

325

Ø70

137 - 163

L=1750

Integrovaný přepínač hlavové nebo 
ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO JET Circle, 
Ø 125 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem 
Navigo®, 8 l/min

Jedinečný proud Drop Jet

Snadné čištění

Otočné sprchové rameno

Odolná hadice Idealfl ex 1750 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění

Kovová hlavová sprcha Ø 250 mm, 
2 funkce, 12 l/min

5letá záruka

Volitelné příslušenství: 
Prodloužení sprchové tyče 150 mm – 
a861379aa

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – 
a861380aa

Ø250
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L=1750

5LETÁ
ZÁRUKA

Ceratherm T100

Sprchový systém 
s termostatickou baterií 
nástěnnou, kulatou hlavovou 
sprchou, v kombinaci 
s ruční sprchou EVO JET
a7241aa

 a7234aa a7235aa
X max. 565 max. 865

Ceratherm T100

Sprchový systém 
s termostatickou baterií 
nástěnnou, hranatou hlavovou 
sprchou, v kombinaci 
s ruční sprchou EVO 
a7240aa

Integrovaný přepínač hlavové nebo 
ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Diamond, 
115 mm, se 3 funkcemi, s tlačítkem 
Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealfl ex 1750 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Kovová hlavová sprcha 200 x 200 mm, 
12 l/min

5letá záruka

Volitelné příslušenství:  
Prodloužení sprchové tyče 150 mm – 
a861379aa

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – 
a861380aa
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Ceratherm T50

Sprchová termostatická 
baterie nástěnná
a7214aa

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Volitelné příslušenství: 
Sprchová polička – a7215aa

5letá záruka

325

Ø70

137 - 163G 1/2

99
78

27G 1/2

Ceratherm T50

Vanová termostatická 
baterie nástěnná
a7223aa

Integrovaný přepínač
ruční sprchy a vanového výtoku

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Perlátor

5letá záruka

325

78

27G 1/2

161

Ø70

137 - 163G 1/2

5LETÁ
ZÁRUKA

5LETÁ
ZÁRUKA

Ø
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Ø110

325

Ø70

137 - 163
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27G 1/2

G 1/2

L=1750

Ceratherm T50

Sprchová termostatická 
baterie nástěnná, v kombinaci 
s ruční sprchou EVO
a7217aa / a7218aa

a7217aa
600mm sprchová tyč

a7218aa
900mm sprchová tyč

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Circle, 
Ø 110 mm, se 3 funkcemi, 
s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Odolná hadice Idealfl ex 1750 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění

5letá záruka

Volitelné příslušenství:  
Sprchová polička  – a7215aa

5LETÁ
ZÁRUKA

Ceratherm 

t50

 a7217aa a7218aa
X max. 565 max. 865
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Ceratherm T50

Sprchový systém 
s termostatickou baterií 
nástěnnou, kulatou hlavovou 
sprchou, v kombinaci 
s ruční sprchou EVO
a7225aa

Integrovaný přepínač hlavové nebo 
ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Circle, 
Ø 110 mm, se 3 funkcemi, 
s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealfl ex 1750 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění 

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Kovová hlavová sprcha Ø 200 mm, 12 l/min

5letá záruka

Volitelné příslušenství:  
Prodloužení sprchové tyče 150 mm – 
a861379aa

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – 
a861380aa
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Ceratherm T50

Sprchový systém 
s termostatickou baterií 
nástěnnou, kulatou hlavovou 
sprchou, v kombinaci 
s ruční sprchou EVO 
a sprchovou poličkou
a7230aa

Integrovaný přepínač hlavové nebo 
ruční sprchy

Technologie Cool Body

Kovové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain EVO Circle, 
Ø 110 mm, se 3 funkcemi, 
s tlačítkem Navigo®, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealfl ex 1750 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Kovová hlavová sprcha Ø 200 mm, 12 l/min

Integrovaná sprchová polička

5letá záruka

Volitelné příslušenství:  
Prodloužení sprchové tyče 150 mm – 
a861379aa

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – 
a861380aa
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Ø70
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G 1/2

315

Ø100

Y

Ceratherm T25

Sprchová termostatická
baterie nástěnná
a7201aa

Technologie Cool Body

Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Volitelné příslušenství:
Sprchová polička – a7215aa

5letá záruka

315

Ø70

137 - 163G 1/2

100
80

27G 1/2

Ceratherm 

t25

Ceratherm T25

Vanová termostatická
baterie nástěnná
a7206aa

Ceratherm T25

Sprchová termostatická
baterie nástěnná, 
v kombinaci s ruční sprchou
a7203aa / a7204aa

Automatický přepínač ruční sprchy 
a vanového výtoku 

Technologie Cool Body

Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Perlátor

5letá záruka

315
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G 1/2

5LETÁ
ZÁRUKA

5LETÁ
ZÁRUKA

a7203aa
600mm sprchová tyč s fi xním držákem,
1250mm hadice Idealfl ex

a7204aa
900mm sprchová tyč s fi xním držákem,
1600mm hadice Idealfl ex

Technologie Cool Body

Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Ruční sprcha Idealrain, Ø 100 mm, 
se 3 funkcemi, 8 l/min

Snadné čištění

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Odolná hadice Idealfl ex, s hladkým 
povrchem pro snadné čištění

5letá záruka 

Volitelné příslušenství:  
Sprchová polička – a7215aa

5LETÁ
ZÁRUKA

 a7203aa a7204aa
X max. 565 max. 865 
Y 1250 1600
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Ceratherm T25

Sprchový systém 
s termostatickou baterií 
nástěnnou, kulatou hlavovou 
sprchou, v kombinaci 
s ruční sprchou 
a7209aa

Integrovaný přepínač hlavové 
nebo ruční sprchy

Technologie Cool Body

Plastové ovládací rukojeti, se stop tlačítkem 
pro omezení teploty vody na 40 °C a stop 
tlačítkem pro 50% snížení spotřeby vody

Úspora vody a energie

Ruční sprcha Idealrain, Ø 100 mm, 
se 3 funkcemi, 8 l/min

Snadné čištění

Odolná hadice Idealfl ex 1600 mm, 
s hladkým povrchem pro snadné čištění 

Sprchová tyč Easymount umožňuje využití 
stávajících otvorů ve zdi a jednoduché 
polohování

Hlavová sprcha Ø 200 mm, 12 l/min

Volitelné příslušenství:  
Prodloužení sprchové tyče 150 mm – 
a861379aa

Prodloužení sprchové tyče 300 mm – 
a861380aa

5letá záruka

5LETÁ
ZÁRUKA

Ceratherm T

Sprchová polička
a7215aa

Sprchová polička kompatibilní se 
sprchovými termostatickými bateriemi 
Ceratherm T

Praktický odkládací prostor přímo ve sprše

Rychloupínací držák

Snadné čištění

Ukazatel teploty s jednoznačným 
značením a symboly

5letá záruka
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5LETÁ
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Ceratherm 

PŘÍSlUŠeNStVÍ
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Společně ovlivňujeme 
budoucnost moderního bydlení. 

Společně přemýšlíme 
nad rámec zavedených pravidel. 

Společně píšeme 
pravidla promyšleného designu. 

Společně vnášíme emoce 
do funkční dokonalosti. 

Společně zakládáme 
dlouhotrvající partnerství. 

Společně plníme přání 
napříč generacemi. 

Společně tvoříme budoucnost 
kategorie, kterou jsme sami definovali.

Together for Better.

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice

www.idealstandard.cz

https://www.idealstandard.cz/
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