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Ideal Standard CeraMix
Creativiteit

is ons mooiste werkinstrument. Het biedt Ideal Standard de kans om de

wereld van badkamers verder te laten evolueren.

Design technologie
en

smelten samen om uw dromen waar te maken, uw eigen stijl te creëren en uw persoonlijkheid
tot uiting te brengen in deze belangrijke levensruimte, een ruimte waar uw

geest

lichaam

en

kunnen herbronnen.

De knowhow die dit merk u biedt, maakt een

uitzonderlijke

integratie
functionele

van materialen mogelijk. Op die manier kunt u een

unieke, mooie en

ruimte creëren. Ontdek nu een nieuwe, geïntegreerde

benadering met speciale aandacht voor edele grondstoffen die harmonieus worden gecombineerd voor
uw optimaal comfort.
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CeraMix® is een gedeponeerd merk van Ideal Standard GmbH.
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CeraMix Classic
De klassieker. Met zijn tijdloze vormen en
betrouwbare functionaliteit is dit de kraan voor
liefhebbers van de ontwerpen die zich reeds lang
bewezen hebben. De CeraMix Classic past zich even
moeiteloos aan in een moderne omgeving als in
een elegant en stijlvol interieur en is hierdoor de
optimale keuze voor elke badkamer.

„Ik verwacht van een kraan met name dat hij uitstekend
is afgewerkt en dat hij betrouwbaar functioneert.
Ook veiligheid is belangrijk – alleen al vanwege de
kinderen. Daartoe behoort bijvoorbeeld een effectieve
bescherming tegen brandwonden.“
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Bewezen topkwaliteit in vormgeving en functionaliteit5

De productvoordelen in één oogopslag
Ergonomische vormgeving
Dankzij de inkeping in de handgreep hebt u
steeds een bijzonder vaste greep, zelfs met
natte handen.

CLICK-cartouche
Wastafelmengkraan
Dit meervoudige talent maakt het mogelijk
het waterverbruik individueel te controleren,
beschermt tegen brandwonden door de geïntegreerde temperatuurbegrenzer en biedt een
bijzonder comfortabele temperatuurregeling
zonder tussenstanden dankzij het grote draaibereik van 120 graden. Bovendien wordt ook
het energieverbruik beperkt door de waterbesparingsfunctie.

Wastafelmengkraan PICCOLO

Wastafelmengkraan met ketting

Met Neoperl-cascade, waste, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

Met Neoperl-cascade, met ketting (zonder stop),
temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met
TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

Met Neoperl-cascade, waste, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 115 mm.

Wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan met ketting

Wastafelmengkraan PICCOLO

A 5000 xx*

A 5002 AA

A 5011 xx*

Robuust model
De spreekwoordelijke duurzaamheid van
de CeraMix Classic is het resultaat van de
combinatie van de hoogwaardige samenstelling
met de techniek die reeds ontelbare malen is
bewezen.

Wastafelmengkraan LIFT

TOP FIX-bevestiging

Wastafelmengkraan ECO en OBJEKT

Met Neoperl-cascade, waste, uittrekbare uitloop van ca. 600
mm, temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer, met
TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong 130 mm.

De eenvoudige montage van boven af bespaart
tijd en kosten bij de installatie.

Wastafelmengkraan LIFT

A 5014 xx*

Met Neoperl-cascade, waste, CLICK-cartouche,
temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer: tot in
middelste stand geeft deze kraan alleen koud water (energiespaar versie), met TOP FIX-bevestiging van bovenaf. Sprong
130 mm.

Bidetmengkraan
Met Neoperl-cascade, waste, temperatuurbegrenzer,
instelbare volumebegrenzer, met TOP FIX-bevestiging van
bovenaf. Sprong 120 mm.
Bidetmengkraan

A 5016 xx*

Wastafelmengkraan ECO
A 5007 AA
Wastafelmengkraan OBJEKT
A 5005 AA
Technisch zoals A 5000 met extra warm/koud aanduiding op
de greep.
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Uitvoeringen
CeraMix Classic is verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen.

Inbouw bad- en douchemengkraan

Bad- en douchemengkraan
Met automatische omstelling, temperatuurbegrenzer,
instelbare volumebegrenzer in doucheslang, verdekte
S-aansluitingen en rozetten.
Bad- en douchemengkraan
Badmengkraan met doucheset voor bad
handdouche met 2 functies, douchehouder
en flexibele doucheslang 150 cm

AA = chroom
AA = chromé

Met automatische omstelling, verdekte bevestiging,
temperatuurbegrenzer, Dichtfix-systeem voor perfecte
afdichting van inbouwmengkranen.

* Bij de bestelling vervangt u xx door de overeenstemmende code.

A 5018 xx*
Opbouwset

A 5029 xx*

Universele inbouwset

A 2650 NU

A 5020 AA

Inbouw douchemengkraan

Douchemengkraan
Met temperatuurbegrenzer, instelbare volumebegrenzer in
doucheslang, verdekte S-aansluitingen en rozetten.

Met verdekte bevestiging, temperatuurbegrenzer, Dichtfixsysteem voor perfecte afdichting van inbouwmengkranen.

Douchemengkraan

Opbouwset

A 5028 xx*

Universele inbouwset

A 2650 NU

A 5023 xx*
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CeraMix Life
CeraMix Life streelt in de eerste plaats
het oog met zijn onconventioneel en
elegant design. Maar ook op technisch
vlak onderscheidt deze reeks zich van
alle andere kranen op de markt met de
hoogste functionaliteit en een innovatieve
technologie. Een perfecte oplossing voor
iedereen die ook in de badkamer een
hedendaagse stijl wil behouden.

„Thuis in mijn eigen omgeving wil ik mij op mijn gemak
voelen. Ik omring mij graag met elegante dingen. Ook
voor technische snufjes, die mij meer comfort bieden, ben
ik wel te vinden. Bij alle investeringen let ik dus op een
eersteklas kwaliteit en een fraai, modern design.“
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Technische finesse in een perfecte vorm11

De productvoordelen in één oogopslag

De Classic-cartouche

Ergonomische hendel

De standaard ingebouwde cartouche
zorgt ervoor dat de temperatuur zonder
tussenstanden wordt geregeld en biedt
bescherming tegen brandwonden door de
geïntegreerde temperatuurcontrole van het
warme water.

Elegant en praktisch: de hendel van de CeraMix
Life ligt bijzonder goed in de hand dankzij zijn
ergonomische vormgeving.

Kraanbehuizing in één gietstuk
Wastafelmengkraan PICCOLO

Wastafelmengkraan
Door de moderne techniek met de cartouchemontage vanaf de onderkant is de volledige
behuizing van de kraan in één stuk vervaardigd,
zodat potentieel vuil vermeden wordt. Deze
kraan is dan ook niet alleen bijzonder elegant,
maar is bovendien uiterst gemakkelijk te onderhouden.

Beweeglijke straalregelaar en
kantelgreep
Praktisch: dankzij de verstelbare kantelgreep
waardoor de straalregelaar kan worden
gepositioneerd, kunt u het watervolume vooraf
instellen zodat u meteen ook water bespaart. De
innovatieve techniek zorgt ervoor dat het water
met geringe afwijkingen, onafhankelijk van het
vooraf ingestelde volume, steeds op hetzelfde
punt in de wastafel valt. Zo is de waterstraal
ook bij een laag ingesteld volume gemakkelijk
toegankelijk. Bovendien wordt opspattend water
bij een hoger volume in hoge mate vermeden.

Installatiehulp

Goed bereikbare trekstang

Reiniging van de straalregelaar

Met de installatiehulp kunt u de kraan, ook
achteraf, optimaal aanpassen, zodat u op elk
ogenblik zeker bent van de ideale stand.

De trekstang is centraal vooraan geplaatst en is
dan ook bijzonder goed toegankelijk. Dankzij
een nieuwe techniek loopt deze stang bovendien bijzonder soepel.

De reiniging is kinderspel:
1. De decoratieve schijf die door een
veiligheidspal is vergrendeld, verwijderen
2. De straalregelaar losschroeven met de
bijgeleverde sleutel
3. De straalregelaar uitnemen, reinigen of
vervangen.

Met CLICK-cartouche, waste, laminaire perlator, regelbare
waterdoorstroming, Easy Fix-bevestiging en installatiehulp.
Sprong 120 mm.

Met CLICK-cartouche, waste, laminaire perlator, regelbare
waterdoorstroming via kantelgreep, Easy Fix-bevestiging en
installatiehulp. Sprong 97 mm.

Met CLICK-cartouche, waste, laminaire perlator,
regelbaar volume via kantelgreep, Easy Fix-bevestiging en
installatiehulp. Sprong 113 mm.

Wastafelmengkraan
Wastafelmengkraan zonder waste

Wastafelmengkraan
Wastafelmengkraan zonder waste

Bidetmengkraan

A 3692 AA
A 3748 AA

Bad- en douchemengkraan
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Bidetmengkraan

A 3703 AA
A 3749 AA

A 3704 AA

Douchemengkraan

Met automatische omstelling, verdekte, geluidgedempte
en verstelbare (137-163 mm) aansluitingen, CLICK-cartouche, geïntegreerde temperatuurbegrenzer en ECO-set
voor handdouche. Sprong 180 mm.

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare
(137-163 mm) aansluitingen, CLICK-cartouche, geïntegreerde temperatuurbegrenzer en ECO-set voor handdouche.

Bad- en douchemengkraan
Bad- en douchemengkraan inclusief
Ceramic Life doucheset voor bad

Douchemengkraan
Douchemengkraan inclusief Ceramic
Life glijstangcombinatie 90cm

A 3710 AA
A 3710 AA

A 3706 AA
A 3707 AA
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Opbouw bad-/douchethermostaat
Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare
(137-163 mm) aansluitingen, Neoperl-cascade,
automatische omstelling, terugloopbegrenzer,
temperatuurbegrenzer (kinderbeveiliging) en ECOspaarknop. Sprong 179 mm.
Bad-/douchethermostaat
Bad- en douchethermostaat inclusief
Ceramic Life doucheset voor bad

Individuele inbouwthermostaat 1/2"

Handdouche
Handdouche met 3 stralen

A 5226 AA

Bad- en douche inbouwmengkraan

Met stopkraan, past bij inbouwset (A 2353 NU) met alle
zichtbare designonderdelen.

Met CLICK-cartouche, automatische omstelling, past bij
inbouwset (A 2650 NU), met alle zichtbare designonderdelen.

Opbouwset
Inbouwset

Opbouwset
Inbouwset

A 3717 AA
A 2353 NU

Uitvoering
Verkrijgbaar in de volgende uitvoering:

A 3712 AA
A 2650 NU

A 3722 AA
A 3723 AA

AA = chroom

Doucheset voor bad

Opbouw douchethermostaat
Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare
(137-163 mm) aansluitingen, terugloopbegrenzer,
geïntegreerde temperatuurbegrenzer en ECO-spaarknop.

Handdouche met 3 functies, douchehouder en Idealflex
doucheslang 160 cm.
Doucheset voor bad

Opbouw douchethermostaat
Douchethermostaat inclusief Ceramic
Life glijstangcombinatie 90 cm

A 3720 AA

Glijstangcombinatie

Centrale inbouwthermostaat 1/2" of 3/4"

Douche inbouwmengkraan

Glijstangcombinatie bestaande uit handdouche met
3 functies, douchestang 90 cm en Idealflex
doucheslang 160 cm.

Zonder stopkraan, past bij inbouwset (A 2354 NU of A2659
NU), met alle zichtbare designonderdelen.

Met CLICK-cartouche, past bij inbouwset (A 2650 NU), met
alle zichtbare designonderdelen.

Glijstangcombinatie

Opbouwset
Inbouwset 1/2"
Inbouwset 3/4"

Opbouwset
Inbouwset

A 3755 AA
A 3754 AA

A 3721 AA
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A 3715 AA
A 2354 NU
A 2659 NU

A 3708 AA
A 2650 NU
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Spiegel zonder verlichting
Uitvoering 750x5x750 mm
Uitvoering 5000x5x750 mm

Zeepdispenser
N 1063 AA
N 1062 AA

Glashouder

In gelakt glas, houder van metaal.
85x104x196 mm

Handdoekhaakje

Mat glas, houder van metaal.
35x110x108 mm

Van metaal. 37x37 mm
Handdoekhaakje

Zeepdispenser

Planchet

Zeepschaal

Mat glas, houder van metaal.
Uitvoering 500x120x62,5 mm
Uitvoering 750x120x62,5 mm

N 1054 AA

Mat glas, houder van metaal.
77x140x384 mm
N 1052 AA

WC-borstelhouder

Van metaal. 80x472x47 mm
N 1049 AA

Handdoekhouder

Van metaal.
N 1060 AA

Uitvoering 300x59x23,5 mm

N 1059 AA

Uitvoering 600x59x23,5 mm

N 1058 AA

Uitvoering 800x59x23,5 mm

N 1057 AA

Reserverolhouder

Toiletrolhouder
Van metaal. 156x59x42 mm
Toiletrolhouder

Zeepschaal (wandbevestiging)

Handdoekrek

N 1053 AA

WC-borstelhouder

Mat glas, houder van metaal.
60x131 mm
N 1050 AA
N 1051 AA

Glashouder

Handdoekhouder

Van metaal. 86x55x156 mm
N 1055 AA

Reserverolhouder

N 1056 AA

N 1061 AA
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CeraMix Style.
CeraMix Style is een hightech-kraan voor
individualisten. De combinatie van de ronde,
organische vormen en technische innovaties
maakt dit de favoriete reeks van liefhebbers
van een helder, puristisch design. CeraMix
Style is verkrijgbaar in twee verschillende
innovatieve varianten, die het watervolume en de
watertemperatuur afzonderlijk regelen.

„Een goed design raakt nooit uit de mode,
zoals bijvoorbeeld de architectuur en de
meubels uit de Bauhaus-periode bewijzen.
Een strakke en consequente stijl speelt voor
mij overal in huis een grote rol.“
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Helder design voor de hoogste eisen19

De productvoordelen in één oogopslag
CYCLE-cartouche
De greep van de kraan wordt van “koud” naar
“warm” gedraaid om het ventiel van het watervolume
te openen en te sluiten en om de temperatuur te
regelen. Aangezien de regelaar steeds weer terug
naar de stand “koud” moet worden gedraaid nadat u
het water hebt laten stromen, biedt deze kraan u een
betrouwbare bescherming tegen brandwonden door
het in de leiding aanwezig warm water. Bovendien
beschikt de cartouche over een geïntegreerde
warmwatercontrole zodat u de maximumtemperatuur
vooraf kunt instellen. Hierdoor is de CeraMix Style met
CYCLE-cartouche ook uitstekend geschikt voor gebruik
in openbare ruimten.

Wastafelmengkraan Joystick

Wastafelmengkraan Cycle Valve

Draaibare straalregelaar

Trekstang

De kracht van de waterstraal kan vooraf
individueel worden ingesteld met de in de
uitloop geïntegreerde waterstraalregelaar.
Als u kiest voor een laag volume, kunt u op
die manier heel gemakkelijk water besparen.
Het eigenlijke openen en sluiten van de klep
gebeurt dan, bij een gelijkblijvend volume, met
de hulp van de greep van de kraan.

Met verborgen Neoperl-cascade, waste, Joystick-cartouche,
keramische afdichting en Easy Fix-bevestiging.
Sprong 93 mm.
Wastafelmenkraan met flexibele
slangaansluiting
Wastafelmenkraan met buisaansluiting
Verhoogde wastafelmenkraan
met flexibele slangaansluiting
Totale hoogte 332 mm

A 3647 AA
A 3648 AA

Met verborgen Neoperl-cascade, waste, Cycle Valve
draaibeveiligingscartouche, keramische afdichting, verstelbare waterbesparende straalbreker en Easy Fix-bevestiging,
opent naar links van koud naar warm. Sprong 95 mm.
Wastafelmengkraan met flexibele
slangaansluiting
Wastafelmenkraan met buisaansluiting

A 3649 AA
A 3679 AA

A 3690 AA

Aantrekkelijke designoplossing. De trekstang
om de afvoer te openen en te sluiten is een
weinig zijdelings geïntegreerd.

Joystick-cartouche

De Joystick-cartouche werkt bijzonder
eenvoudig. Met één handbeweging regelt u het
watervolume en de watertemperatuur, zodat u
alle functies probleemloos kunt bedienen.

Fonteinkraantje
Fonteinkraantje met flexibele
slangaansluiting

Geïntegreerde straalregelaar
De waterstraalregeling is naadloos geïntegreerd
in de uitloop. Hierdoor beschikt de kraan niet
alleen over een bijzonder harmonieus design,
maar vraagt hij ook uitzonderlijk weinig
onderhoud.

Sokkelring

Bidetmengkraan Joystick

A 3691 AA

Met verborgen Neoperl-cascade, waste, Joystick-cartouche,
keramische afdichting, Easy Fix-bevestiging en scharnier.
Sprong 89 mm.

Bidetmengkraan met flexibele
slangaansluiting

A 3650 AA

Dankzij de bijgeleverde sokkelring kan de kraan
aan verschillende maten kraangaten worden
aangepast.
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Bad- en douchemengkraan Cycle Valve
Met draaibeveiligingscartouche, met verdekte,
geluidgedempte en verstelbare (137-163 cm) aansluitingen,
Neoperl-cascade, omstelling voor douche, automatische
omstelling of geïntegreerde terugloopbegrenzer, opent naar
links van koud naar warm. Sprong 175 mm.
Badmengkraan
Bad- en douchemengkraan inclusief
Ceramic Life doucheset voor bad

A 3658 AA

Inbouw bad- en douchemengkraan

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare
(137-163 mm) aansluitingen, Neoperl-cascade,
automatische omstelling, geïntegreerde
terugloopbegrenzer. Sprong 175 mm.
Badmengkraan
Bad- en douchemengkraan inclusief
Ceramic Life doucheset voor bad

Past bij universele inbouwset (A2363 NU) met
automatische omstelling.
Opbouwset
Inbouset

Individuele inbouwthermostaat 1/2"
Met stopkraan, past bij inbouwset (A 2353 NU).

A 3659 AA
A 2650 NU

Opbouwset
Inbouwset

A 3687AA
A 2353 NU

A 3657 AA
A 3683 AA

A 3684 AA

Opbouw douchemengkraan Cycle Valve
Met draaibeveiligingscartouche, met verdekte,
geluidgedempte en verstelbare (137-163 cm) aansluitingen,
Neoperl-cascade, geïntegreerde terugloopbegrenzer, opent
naar links van koud naar warm. Sprong max 170 mm.
Douchemengkraan
Douchemengkraan inclusief Ceramic
Life glijstangcombinatie 90cm

Bad- en douchemengkraan Joystick

A 3654 AA

Inbouw douchemengkraan

Opbouw douchemengkraan Joystick
Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare
(137-163 mm) aansluitingen, Neoperl-cascade en
geïntegreerde terugloopbegrenzer. Sprong max 170 mm.
Douchemengkraan
Douchemengkraan inclusief Ceramic
Life glijstangcombinatie 90cm

Centrale inbouwthermostaat 1/2" of 3/4"

Past bij universele inbouwset (A2650 NU).
Opbouwset
Inbouwset

A 3653 AA

Zonder stopkraan, past bij inbouwset (A 2354 NU/
A 2659 NU)
A 3655 AA
A 2650 NU

Opbouwset
Inbouwset 1/2"
Inbouwset 3/4"

A 3685 AA
A 2354 NU
A 2659 NU

A 3681 AA

A 3682 AA

22

23

Handdouche
Handdouche

Uitvoering
A 3663 AA

Verkrijgbaar in de volgende uitvoering.

AA = chroom

Doucheset voor bad

Glijstangcombinatie

Handdoucheset bestaande uit handdouche,
douchehouder en Idealflex doucheslang 160 cm.

Glijstangcombinatie bestaande uit handdouche,
douchestang 90 cm en Idealflex doucheslang 160 cm.

Doucheset voor bad

Glijstangcombinatie

A 3662 AA

A 3661 AA
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Spiegel zonder verlichting

Zeepdispenser

Uitvoering 750x750 mm

N 1048 AA

Uitvoering 450x750 mm

N 1047 AA

Mat glas, houder van metaal.
210x150x172 mm

Glashouder (wandbevestiging)

Handdoekhouder

Van metaal. 22x55x34 mm

Van metaal. 30x300x36 mm

Handdoekhouder

Handdoekhouder

N 1035 AA
WC- borstelhouder (wandbevestiging)

Handdoekhouder

Van metaal.
N 1064 AA

Uitvoering 300x95x30 mm

N 1044 AA

Uitvoering 450x95x30 mm

N 1042 AA

Uitvoering 600x95x30 mm

N 1043 AA

Reserverolhouder

Toiletrolhouder

Van metaal. 30x300x36 mm

Metaal.
80x145x387 mm
N 1037 AA

N 1034 AA

Handdoekrek

N 1038 AA

WC-borstelhouder

Mat glas, houder van metaal.
210x150x22 mm
Zeepschaal (wandbevestiging)

Uitvoering 600x150x22 mm

N 1039 AA

Zeepschaal

Mat glas, houder van metaal.
Uitvoering 450x150x22 mm

Mat glas, houder van metaal.
210x150x100 mm

Handdoekhaakje

Handdoekhaakje
Zeepdispenser (wandbevestiging)

Legplank

Glashouder

Van metaal. 131x154x28 mm

Van metaal. 22x123x28 mm
N 1045 AA

Toiletrolhouder

N 1040 AA

Reserverolhouder

N 1041 AA

N 1046 AA

N 1036 AA
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CeraMix 60’S.
De CeraMix 60’S verenigt op soevereine wijze
een spannend design met technisch raffinement.
De welhaast architectonische vormen een
aantrekkelijk contrast met de moderne, strakke
badkamerlijnen waarmee ze dan ook op
smaakvolle wijze kunnen worden gecombineerd.
Een kraan – ideaal voor iedereen die van
dynamische vormen en creatieve functies houdt.

„Ik vind het spannend om
dingen op ongewone wijze
met elkaar te combineren en in
vergetelheid geraakte schatten
weer te herontdekken. Het is
fascinerend om te zien hoe
sommige dingen vroeger werden
geconstrueerd, maar desondanks
zou ik de hedendaagse techniek
niet willen missen.“
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Dynamiek en fascinerende details29

De productvoordelen in één oogopslag

CLICK-cartouche
De in de wastafelkraan aanwezige CLICKcartouche biedt de mogelijkheid om wel tot
50% aan water te besparen en beschermt
door de geïntegreerde temperatuurbegrenzer
tegen brandwonden.

Wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan PICCOLO

Bidetmengkraan

Verdekte straalregelaar

Met Neoperl-Cascade, waste, CLICK-cartouche, met
TOP-FIX-bevestiging. Sprong 145mm

Met Neoperl-Cascade, waste, CLICK-cartouche, met
TOP-FIX-bevestiging. Sprong 115mm

Met Neoperl-Cascade, waste, CLICK-cartouche, met
TOP-FIX-bevestiging. Sprong 162mm

De verdekte straalregelaar aan de uitloop heeft
de uitstraling van een hoogwaardig design en
is bovendien bestendig tegen vandalisme.

Wastafelmengkraan met flexibele
slangaansluiting
Wastafelmenkraan met buisaansluiting

Wastafelmengkraan met flexibele
slangaansluiting
Wastafelmenkraan met buisaansluiting

Bidetmengkraan met flexibele
slangaansluiting

A 3820 AA
A 3819 AA

A 3825 AA
A 3824 AA

A 3826 AA

TopFix-bevestiging
Gewoon van bovenaf in de wastafel steken,
vastschroeven en klaar! Dankzij de TopFixbevestiging kan de kraan zeer eenvoudig en
snel worden geïnstalleerd.

Geïntegreerd temperatuurveld
Dankzij het geïntegreerde temperatuurveld
kan de temperatuur sneller en nauwkeuriger
worden ingesteld zodat op speelse wijze
op water en energie wordt bezuinigd. Een
innovatief extraatje dat voor een echte
functionele meerwaarde zorgt.

Bad- en douchemengkraan
Uitvoeringen
CeraMix 60’S is verkrijgbaar in de volgende
uitvoering:

Douchemengkraan

Met automatische omstelling, verdekte,
geluidgedempte en verstelbare (137-163mm) aansluiting,
CLICK-cartouche. Sprong 186mm

Met verdekte, geluidgedempte en verstelbare
(137-163mm) aansluiting, CLICK-cartouche.
Sprong 163mm

Bad- en douchemengkraan

Douchemengkraan

A 3832 AA

A 3828 AA

AA = chroom
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* Bij bestelling a.u.b. xx door de juiste code vervangen.

31

Bad- en douche inbouwmengkraan

Douche inbouwmengkraan

Spiegel zonder verlichting

Met CLICK-cartouche, automatische omstelling en
Dicht-fix systeem. Met alle zichtbare designonderdelen,
past bij inbouwset (A2650 NU)

Met CLICK-cartouche, automatische omstelling en
Dicht-fix systeem. Met alle zichtbare designonderdelen,
past bij inbouwset (A2650 NU)

Opbouwset
Inbouwset

Opbouwset
Inbouwset

A 3835 AA
A 2650 NU

Verlichting gelakt glas, houder van metaal 90x120 mm
(BxD)
Verlichting

N 1160 AA

van metaal.
311x57,5x125 mm (BxDxH)

Handdoekhouder

Handdoekrek van metaal
Uitvoering 392x57,5x20 mm
Uitvoering 692x57,5x20 mm
Uitvoering 862x57,5x20 mm

N 1139 NU
N 1138 NU

Handdoekhaakje

Zeepdispenser

van metaal.
N 1125 AA

20x57,5 mm (BxD)

Gelakt glas, houder van metaal
N 1131 AA

85x105x174 mm (BxDxH)

N 1129 AA

A 3829 AA
A 2650 NU

Handdoekrek

Verlichting

750x750 mm
500x750 mm

Handdoekring

Glashouder

2-delig van metaal
N 1133 AA
N 1126 AA
N 1127 AA

84x431x146mm (BxDxH)

Zeepschaal

Gelakt glas, houder van metaal
85x105x85 mm (BxDxH)

N 1134 AA
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Planchet

Gelakt glas, houder van metaal
N 1128 AA

95x110x43,6 mm (BxDxH)

Planchet gelakt glas, houder van metaal
N 1130 AA

Uitvoering 500x147x55 mm
Uitvoering 750x147x55 mm

N 1136 AA
N 1137 AA
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De CeraMix-stijlnavigator

Toiletrolhouder
van metaal.
160x57,5x125 mm (BxDxH)

WC-bortselhouder

Reserverolhouder

Gelakt glas, houder van metaal

van metaal.
N 1124 AA

20x128,5x44 mm (BxDxH)

N 1132 AA

95x110x459 mm (BxDxH)

N 1135 AA

De stijl

De stijl

De kraan

De kraan

De stijl

De stijl

De kraan

Die Armatur

• Tijdloos en harmonisch
• Functioneel en veilig

• De klassieker – topkwaliteit in vorm en functie
• Bespaart tot wel 50% aan water en beschermt effectief
tegen brandwonde

• Designgericht en puristisch
• Strak en consequent

• Helder design voor de hoogste eisen
• Speelse en eenvoudige regulatie van waterstraal en
temperatuur
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• Modern en elegant
• Rijk aan details en comfortabel

• Elegante verfijning in optimale vorm
• Comfortabele, individuele regeling van de waterstraal
direct aan de uitloop

• Spannend en dynamisch
• Architectonische vormen en modern lijnenspel

• Dynamische vorm en fascinerende details
• Innovatieve techniek voor een snelle en nauwkeurige
temperatuurregeling
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Omwille van druktechnische redenen kunnen de kleuren op de afzonderlijke afbeeldingen afwijken. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de constructie, de afmetingen en het
ontwerp. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

