AquaBlade

®

SPOELTECHNOLOGIE

HYGIËNISCHER
STILLER
SLIMMER
HYGIËNISCHER:
AQUABLADE® GARANDEERT
DAT 95% VAN DE OPPERVLAKTE
SCHOONGESPOELD IS IN
VERGELIJKING MET 80% BIJ
EEN STANDAARD WC

STILLER:
HET IS BEWEZEN DAT
AQUABLADE® 25% STILLER IS
DAN EEN STANDAARD MODEL

SLIMMER:
EFFICIËNTER WATERVERBRUIK
IN VERGELIJKING MET
GEWONE SPOELTECHNIEKEN
AquaBlade® is verkrijgbaar in 5 collecties

Ontdek deze
technologie hier:

PRODUCT OF THE YEAR

VEELVULDIG
BEKROONDE
TECHNOLOGIE
AQUABLADE® WON AL
MEERDERE PRIJZEN
ALS ERKENNING VOOR
HET DESIGN EN DE
REVOLUTIONAIRE
TECHNOLOGIE
Red Dot Design Award – Bijzonder ontwerp
wordt geselecteerd door een deskundige jury.
De onderscheiding van de Red Dot Design
Award, de ‘Red Dot’, is een internationaal
erkend kwaliteitslabel voor excellent design.
Gold Award voor Innovatie in
Duurzaamheid (UK) – Designer Keuken &
Sanitair Awards 2015 (UK). Deze design awards
erkennen en belonen de beste producten voor
keuken en badkamer op vlak van design.
De prestigieuze Housebuilder Awards (UK)
– Voor beste badkamerproduct van
2016 (UK). De erkenning voor de beste in het
produceren en ontwikkelen van producten.
De internationale AIT Award – De beste in
interieur en architectuur. Een internationaal
gerenommeerde jury van architecten en
interieurontwerpers bekronen de beste projecten.

iF Design Award, organiseert een van
de meest prestigieuze design competities
ter wereld. Elk jaar ontvangt iF meer dan
2.000 productinzendingen uit ongeveer
37 landen, die worden beoordeeld door
gerenommeerde deskundigen. De beste
producten ontvangen van hen een iF
zegel voor excellent ontwerpkwaliteit.
De ‘Build It Awards’ in samenwerking
met BuildStore (UK), vieren alle aspecten van
de zelfbouw en renovatie. De awards bundelen
architecten, producenten en industrie in de
erkenning van innovatie en uitmuntendheid.
De German Design Council verleent de
German Design Award. De German Design
Council is een van ‘s werelds toonaangevende
kenniscentra voor communicatie en brand
management op het gebied van design.

Tesi.

Tonic II.

Connect.

Connect Air.

AQUABLADE®
SPOELTECHNOLOGIE
VERMINDERT HET
ONGESPOELDE
OPPERVLAK
MET 89%

De AquaBlade® Spoeltechnologie
is in meerdere collecties
verkrijgbaar.
Zowel in hang-WC’s als staande
modellen.
Connect - Connect Air Dea - Tonic II - Tesi.

Dea.

HYGIËNISCHER
STILLER
SLIMMER

HYGIËNISCHER
WC’s met de AquaBlade® technologie
presteren beter dan bestaande WC’s
op het gebied van hygiëne. Traditionele
WC’s laten een aanzienlijk gedeelte
van de binnenzijde ongespoeld, met
name aan de achterzijde van de WCpot. De AquaBlade® spoelopening is
hoog bovenaan de bovenzijde van het
toilet gepositioneerd zodat 95% van
het onderliggende oppervlak wordt
schoongespoeld, elke keer weer opnieuw.
De AquaBlade® technologie zorgt voor
een geoptimaliseerde waterdruk die in
samenwerking met het vloeiend design
ervoor zorgt dat vuil weggespoeld
wordt zonder te spatten. Het toilet is
ook erg gemakkelijk schoon te maken,
doordat er geen overhangende rand
aanwezig is waar vuil achter blijft zitten.

Bij traditionele
toiletten met
spoelrand blijft
ongeveer 20%
van het toilet
ongespoeld.

AquaBlade®
technologie
met spoelsysteem
zorgt ervoor
dat 95% van de
oppervlakte onder de
spoelopening wordt
schoongespoeld.

95% VAN HET ONDERLIGGENDE OPPERVLAK
WORDT SCHOONGESPOELD, TELKENS OPNIEUW

SLIMMER
Van technologie wordt verwacht dat
het perfect functioneert wanneer het
wordt gecombineerd met elegant
design. In combinatie met tastbare
functionele voordelen heb je echt een
product dat kan worden omschreven
als een slimmer ontwerp.

VERWACHT WORDT DAT
TECHNOLOGIE PERFECT
FUNCTIONEERT

STILLER
In vergelijking met veel traditionele
spoelsystemen is AquaBlade® 25% stiller.
Onze wetenschappelijke vergelijkingen
zijn gemaakt tegenover gelijkaardige WC’s,
één met het revolutionaire AquaBlade®
spoelsysteem en één met een traditionele
spoeling. De resultaten tonen een
geluidsvermindering aan van 25%.

DE RESULTATEN
TONEN EEN
GELUIDSVERMINDERING
AAN VAN 25%.
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U HEEFT HET NIET VAN ONS…
Bernhard Franken van Franken Architects
nam het ontwerp onder de loep en was
zeer onder de indruk van de eenvoudige,
strakke lijnen en discrete spoelgleuf.
De praktische voordelen zijn evident.
De all-round integrale spoelopening
draagt zorg voor een vrijwel totale
spoeling van het toiletoppervlak.
Naast het visuele aspect vermindert
het aantal onderhoudsbeurten
hierdoor ook aanzienlijk.

In termen van de spoelprestatie, is het
design zo ontworpen dat het spoelwater
als een waterval spoelt vanaf de bovenzijde
van het toilet, zodat de reiniging wordt
geoptimaliseerd. Het interne spoelkanaal
vermindert turbulentie en opspattend water.
De AquaBlade® spoeltechnologie is een
echte eye-catcher. De spoelopening is
vrijwel onzichtbaar, en dat maakt het design
ongelooflijk elegant en geeft Ideal Standard
een grote voorsprong op haar concurrenten.

WAND-WC’S MET AQUABLADE®
TECHNOLOGY
en verdoken bevestigingen

E005401/MA
E036601
E036501

CONNECT AIR
Dunne zitting slow closing
Dunne zitting

355 €
140 €
85 €

E047901/MA
E772401
E772301
E712701
E712801

CONNECT
Dunne zitting slow closing
Dunne zitting
Zitting slow closing
Zitting

315 €
135 €
80 €
125 €
75 €

T348601/MA
T676701

DEA
Dunne zitting slow closing
bestaat ook in MATTE uitvoering

495 €
155 €

T354601

TESI PACK
incl. dunne zitting slow closing

375 €

T354701

TESI PACK
incl. dunne zitting

325 €

K315801/MA
K706501

TONIC II
Zitting slow closing

435 €
160 €

Steeds zitting + deksel
Adviesprijzen 2017 excl. BTW
Prijzen voor witte uitvoering (01)
01 = wit / MA = wit met IdealPLus

STAANDE-WC’S MET
AQUABLADE® TECHNOLOGY

E009701/MA
E013701/MA
E073401/MA
E073301
E036601
E036501

CONNECT AIR
Back to wall
Reservoir Cube onderaansluiting
Reservoir Cube zij-aansluiting
Dunne zitting slow closing
Dunne zitting

275 €
345 €
175 €
200 €
140 €
85 €

E042901/MA
E039701/MA
E797001/MA
E797101/MA
E785601/MA
E786101/MA
E119101
E772401
E772301
E712701
E712801

CONNECT
Back to wall
Reservoir Cube onderaansluiting
Reservoir Cube zij-aansluiting
Reservoir Arc onderaansluiting
Reservoir Arc zij-aansluiting
Hoekreservoir
Dunne zitting slow closing
Dunne zitting
Zitting slow closing
Zitting

225 €
295 €
155 €
155 €
135 €
135 €
155 €
135 €
80 €
125 €
75 €

T349501/MA
T423301/MA
T676701

DEA back to wall
Reservoir
Zitting slow closing
bestaat ook in MATTE uitvoering

595 €
325 €
155 €

T355801

TESI PACK back to wall
incl. dunne zitting slow closing
TESI PACK back to wall
incl. zitting slow closing
Reservoir

225 €

T033601

TESI PACK
incl. dunne zitting slow closing en reservoir

335€

K316001/MA
K404901/MA
K706501

TONIC II back to wall
Reservoir
Zitting slow closing

T355901
T356701

195 €
130 €

475 €
260 €
160 €

Steeds zitting + deksel
Adviesprijzen 2017 excl. BTW
Prijzen voor witte uitvoering (01)
01 = wit / MA = wit met IdealPLus

AquaBlade

®

SPOELTECHNOLOGIE

DE VEELVULDIG
BEKROONDE AQUABLADE®
__
EEN NIEUW TIJDPERK
IN SPOELTECHNOLOGIE
Ideal Standard lanceert de belangrijkste
ontwikkeling sinds de uitvinding van het
spoeltoilet in de 19de eeuw, de AquaBlade®
waterval spoeltechnologie. Deze exclusieve
en gepatenteerde technologie biedt de beste
spoelprestaties, zelfs bij lage volumes water.
De AquaBlade® technologie zet nieuwe
maatstaven in de sanitairwereld op gebied
van design en optimale spoelprestaties. Het
gladde, zacht gebogen oppervlak zonder
overhangende rand betekent ook dat de WC
veel hygiënischer en makkelijker schoon te
maken is. De spoeling van het toilet is stiller
en heeft een allround intelligent design.

KK2376209
Ideal Standard Produktions-GmbH
Ikaroslaan 18 - 1930 Zaventem
Tel: +32 (0)2 325 66 00 - Fax: +32 (0)2 325 66 01
issalesbelgium@idealstandard.com
www.idealstandard.be
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