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My v Ideal Standardu věříme, že koupelna by 
měla být  mnohem více než pouhé místo, 
kde si člověk myje ruce nebo čistí zuby.

Cílem úspěšné koupelnové kolekce by mělo 
být vytvoření takového prostoru, kde se 
člověk bude cítit dobře. Proto již přes 100 let 
vyvíjíme sanitární keramiku a ostatní vybavení 
do koupelen tak, abyste si mohli zařídit 
Vaši koupelnu dle Vašich představ.

Pokud je pro Vás koupelna místem, kam se 
chcete rádi vracet, kde se budete dobře cítít 
nebo má být oázou pro Vaše zdraví: Ideal 
Standard Vám pomůže splnit Vaše sny a tajná 
přání.

Další inspiraci naleznete na 
www.idealstandard.cz.
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V pozadí návrhů nové luxusní koupelnové 
kolekce DEA stojí vynikající britský designér 
Dick Powel.  

Powell si pod pojmem slova design představuje všestranné 
zlepšení kvality života. Koupelna by podle něj měla 
být místem, kde se budete dobře cítit. V návrzích nové 
koupelnové kolekce DEA se odpoutal od trendů  
posledních let – minimalistických řešení s ostrými rohy 
a vytvořil kolekci s jemnými a zaoblenými liniemi.   

Jeho inspirací se stal člověk sám. Powel si během každého 
návrhu klade otázku: Jak se bude člověk cítit při  používání 
navrhované věci?  - nazývá to „emocionální ergonomie“.  

Powell nenechal u kolekce DEA žádný detail náhodě. Od 
materiálů až po použité technologie, od moderní sanitární 
keramiky až po sofistikovanou řadu koupelnového nábytku – 
každý výrobek byl pečlivě promyšlen a vytvořen s ohledem 
na elegantní vzhled a jeho užitné vlastnosti. 

Tak vznikl koncept nové kolekce koupelnového vybavení, 
který je kombinací pokročilých funkcí a smyslných tvarů.

DEA je kolekce, která i po letech nadchne 
svým esteticky nadčasovým designem. 
Moderní klasika, která bude hýčkat Vaše tělo 
a omámí Vaše smysly.

Dick Powell, spoluzakladatel  
designového studia Seymourpowell

DESIGN  
PRO VŠECHNY 
SMYSLY
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Koupelna je osobní prostor, kam se člověk 
rád vrací, místo, které lidé vyhledávají, aby 
o sebe pečovali, načerpali novou energii 
a odpočinuli si. Rádi bychom, abyste se 
tam cítili dobře.

Pro bytový design posledních let byly 
charakteristické chladné, přímé a pravoúhlé 
linie – tvary budoucnosti jsou emocionálnější, 
teplejší, jemnější a přirozenější. Již dnes 
můžeme styl koupelnové kolekce DEA 
považovat za moderní design zítřka.

Jde o celkový požitek při používání koupelny. 
Vysoce kvalitní a spolu ladící výrobky DEA 
vytvářejí harmonickou atmosféru, která dává 
prostor Vašim individuálním potřebám.

JEMNÉ 
LINIE
Vítejte v koupelně DEA 
a užijte si eleganci a komfort 
v celé své kráse.
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DEA umyvadlová skříňka 
v povrchu lesklý modrý lak. 
DEA zrcadlo s funkci proti 
zamlžování, senzorem 
a Bluetooth aplikací.  
DEA závěsný klozet a bidet. 
Melange umyvadlová 
a bidetová baterie. 
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StYL & 
kOMfORt krása se projevuje nejen z vnějšku, 

ale důležitou součástí je také 
perfektní funkčnost

DEA vysoká skříňka a zrcadlová skříňka 
s osvětlením, umyvadlo na desku, 
skříňka pod umyvadlo s vrchní 
skleněnou deskou – nábytek 
v provedení lesklý světle hnědý lak. 
Melange umyvadlová baterie s vysokým 
vývodem. DEA závěsný klozet a bidet 
s bidetovou baterií Melange.
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U kolekce DEA máte jistotu, že vývoj 
jednotlivých výrobků šel ruku v ruce 
s důrazem na vysokou kvalitu použitých 
materiálů a jejich zpracování. 

Pro kolekci DEA jsou typické zaoblené 
a tenké hrany, sofistikovaně navržený 
koupelnový nábytek s velkým úložným 
prostorem nebo zrcadlo s osvětlením 
a integrovaným zvukovým systémem 
s Bluetooth připojením. Vše společně 
dává vzniknout přehledné atmosféře, 
z které vyzařuje suverenita a klid. 
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OSObItÝ StYL

DEA totem umyvadlo 
v povrchové 
úpravě matná bílá 
s umyvadlovou 
baterií Melange.

Jste-li vyznavači moderního designu,  
pak je kolekce DEA pro Vás tou správnou volbou. 
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DEA totem v povrchové úpravě 
matná bílá s podomítkovou 
umyvadlovou baterií Melange 
a multifunkční zrcadlo DEA 
(s osvětlením, funkcí proti 
zamlžení, senzorem 
a Bluetooth aplikací).

Každý výrobek z kolekce DEA  
si zaslouží pozornost. Totem  
(tj. stojící umyvadlo) Vás zajisté 
upoutá a každé koupelně díky 
svému téměř sochařskému 
vzhledu, dodá punc originality.

DEA výrobky jsou krásné na pohled, 
ale i  každodenní používání je 
nevšedním zážitkem. Toto je 
pro nás definice pravého luxusu.
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Ať již máte malou nebo velkou koupelnu nebo 
speciální požadavky – kolekce DEA je vždy 
dobrým řešením.

Návrhy koupelen na protější straně ilustrují 
některé z mnoha možných kombinací, které Vám 
kolekce DEA může nabídnout. bez ohledu na to, 
jak je Vaše koupelna velká: kolekce DEA jí dodá 
prostornost a styl.

Náš tip: koupelnový nábytek a osvětlení hrají 
hlavní roli při plánování koupelny. Ideal Standard 
nabízí řadu flexibilních skříňkových systémů. 
Promyšlené osvětlení nepřináší do Vaší koupelny 
pouze světlo, ale i řadu dalších funkcí a dotváří 
tak příjemnou atmosféru.  

PERfEktNÍ ŘEŠENÍ 
PRO VŠECHNY 
PŘÍPADY
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1.

2.

3.

Řešení 3:
DEA nábytkové umyvadlo 1000 mm
DEA skříňka pod umyvadlo 1000 mm
DEA multifunkční zrcadlo 1000 mm
DEA nástěnná skříňka 1200 x 400 mm
DEA zrcadlová skříňka 800 mm
DEA závěsný klozet a bidet 
Melange umyvadlová a bidetová baterie
DEA volně stojící vana 1900 mm
Melange vanová baterie k volně stojící vaně

Řešení 1:
DEA nábytková umyvadla 600 mm
DEA skříňky pod umyvadlo 600 mm
DEA zrcadla s poličkou 600 mm
DEA postranní skříňka 300 mm
DEA skleněná vrchní deska  
na postranní skříňku 300 mm
DEA závěsný klozet a bidet 
Melange umyvadlové a bidetová baterie
Melange podomítková sprchová baterie
Strada sprchová vanička 1600 x 900 mm
Idealrain hlavová sprcha 300 x 300 mm
Synergy skleněná stěna 1600 x 2000 mm 

Řešení 2:
DEA umyvadlo na desku 520 mm
DEA skříňka pod umyvadlo 800 mm
DEA skleněná vrchní deska 800 mm
DEA vysoká skříňka 1600 x 400 mm
DEA zrcadlová skříňka 800 mm
DEA stacionární klozet a bidet 
Melange umyvadlová a bidetová baterie
DEA volně stojící vana 1900 mm
Melange vanová baterie k volně stojící vaně
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Široká nabídka sanitární keramiky DEA 
vybízí k nespočtu možností návrhů Vaší 
vysněné koupelny. Elegantní umyvadla 
na desku, nábytková umyvadla se štíhlými 
okraji, totemy, klozety a bidety: všechny 
tyto výrobky jsou k dispozici v různých 
rozměrech a dvou povrchových 
provedeních - lesklá nebo matná bílá. 

k dispozici ve 2 povrchových provedeních
(+ možnost doobjednat speciální povrchovou  
úpravu Ideal Plus) 

INSPIRAtIVNÍ 
tVARY

DEA nábytkové umyvadlo s umyvadlovou baterií Melange. 
Softmood zrcadlo s osvětlením. 
DEA závěsný klozet a bidet s bidetovou baterií Melange. 

INfORMACE k VÝRObkŮM

SANItÁRNÍ kERAMIkA

Bílá
(viz obr. vpravo)

Bílá mat
(viz str. 10 a 11)

WC a bidet Nábytková umyvadla Umyvadla na desku
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Udávaná šířka 
umyvadla je měřena 
v nejširším místě

NÁbYtkOVÁ uMYVADLA

uMYVADLA NA DESku

tOtEMY 

Štíhlé a elegantní tvary. Nábytková umyvadla DEA jsou k dispozici v různých šířkách. Je na Vás, zda se rozhodnete 
pro větší umyvadlo, které bude ve upoutávat pozornost nebo pro menší model. Dokonce i s 500mm DEA 
umývátkem můžete docílit i v malé koupelně pocitu luxusu. 

Tak jak se Vám líbí – umyvadla na desku se štíhlými okraji v kombinaci se skleněnou 
vrchní deskou a nábytkovou konzolí nebo s umyvadlovou skříňkou – s otvorem nebo 
bez otvoru pro vodovodní baterii. 

DEA totemy jsou vyrobeny z jednoho 
kusu sanitární keramiky a vypadají 
tak téměř jako sochařské dílo. 
K dispozici jsou s otvorem pro 
umyvadlovou baterii nebo bez.

Totem umyvadlo není určeno 
k instalaci volně do prostoru 
(zadní stěna není glazovaná).

MÁtE NA VÝbĚR: 
uMYVADLA, kLOZEtY A bIDEtY

INfORMACE k VÝRObkŮM
SANITÁRNÍ KERAMIKA

Totem s otvorem 
pro umyvadlovou baterii 
525 mm

Totem bez otvoru 
pro umyvadlovou 
nástěnnou baterii
525 mm

500 mm

520 mm625 mm

600 mm800 mm1000 mm

Udávaná šířka totemu 
je měřena v nejširším 
místě
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Závěsný nebo stacionární – rozhodnutí závisí na vás.

bIDEtY

Závěsný bidet Stacionární bidet

Závěsný klozet DEA má skryté upevnění.

Od jara 2015 bude k dispozici i inovativní  model 
závěsného klozetu DEA bez oplachového kruhu.

kLOZEtY

Závěsný klozet Stacionární klozet

MOŽNÉ kOMbINACE

S umyvadlovou skříňkou DEA budete mít vše co v koupelně potřebujete na dosah ruky, ale ne 
bezprostředně na očích. Kombinací s polosloupem dosáhnete čistých linii. Umyvadlo ve spojení 
s designovým sifonem se stane elegantním a zároveň odlehčí celkový vzhled koupelny. 

Umyvadlo se skříňkou Umyvadlo s polosloupem
(nelze kombinovat 
s umývátkem 500 mm)

Umyvadlo s designovým sifonem

Vyberte si umyvadlo, které se bude nejlépe hodit do Vaší koupelny. Pak se rozhodněte 
pro elegantní nábytek z kolekce DEA, který naleznete na straně 18 až 25. Nakonec vše 
doplňte vhodným bidetem a klozetem.
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každý detail koupelnové kolekce DEA je kombinací vysoké 
estetiky, kvalitních materiálů a sofistikované praktičnosti.

Počínaje zrcadlovými nebo skříňkami pod umyvadlo 
až po nástěnné koupelnové skříňky – každá jejich část 
je pečlivě promyšlená a nabízí místo pro všechno, 
co v koupelně potřebujete. kvalitní zpracování, různé 
velikosti a široká škála povrchů v trendy barvách nabízí 
nespočet možností při plánování Vaší koupelny.

VŠE PRO 
NEJLEPŠÍ 
POŘÁDEk

DEA umyvadlo na desku v kombinaci s bílou skleněnou vrchní deskou 
a skříňkou pod umyvadlo. Melange umyvadlová baterie s vysokým 
vývodem. DEA nástěnná vysoká skříňka a DEA zrcadlo s poličkou 
a rámem. Nábytek a zrcadlo v provedení: lesklý lak světle šedý.

Skříňky 
pod umyvadlo

Nástěnné 
skříňky

Zrcadla  
a zrcadlové skříňky

INfORMACE k VÝRObkŮM 

NÁbYtEk
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S VYJÍMAtELNÝMI ODkLÁDACÍMI bOXY

20

VYbERtE SI SVŮJ NÁbYtEk
 

INfORMACE k VÝRObkŮM
NÁBYTEK

SkŘÍŇkY POD uMYVADLO

Skříňky pod umyvadlo kolekce DEA vnesou do koupelny uklidňující atmosféru. 
Určitě si zamilujete jejich vzhled, protože se Vám budou líbit jejich jemné linie 
nebo Vás nadchne jejich dokonalá funkčnost, protože disponují spoustou důmyslně 
řešeného odkládacího prostoru. Zásuvky a dvířka disponují tichým zavíracím 
mechanismem Soft-close.

Zrcadlová skříňka je optimálním řešením pro všechny koupelny, obzvláště pak 
pro koupelny s omezeným prostorem. Nabízí místo pro nejpoužívanější věci 
a díky zrcadlovým dvířkám vytváří iluzi většího prostoru. Jsou vybaveny vnitřním 
i vnějším LED osvětlením, zrcadlem na vnitřní straně dvířek, vypínačem a zásuvkou. 
K dispozici ve 3 různých velikostech.

Skřínka pod umyvadlo 
600 mm

Zrcadlová skříňka 600 mmZrcadlová skříňka 800 mmZrcadlová skříňka 1000 mm

Skřínka pod umyvadlo 
800 mm

Skřínka pod umyvadlo 
1000 mm

ZRCADLOVÉ SkŘÍŇkY

Skřínka pod umývátko 
500 mm

K dispozici v 7 různých barevných provedeních  – 
viz str. 24

K dispozici v 7 různých barevných provedeních  – 
viz str. 24

Udávaná šířka skříňky je 
měřena v nejširším místě
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Mysleli jsme na všechno: na vnitřní i vnější povrchy, ale i na funkčnost a celkový vzhled. 

MuLtIfuNkČNÍ ZRCADLO SE SENZOREM

Multifunkční zrcadlo DEA disponuje řadou pokročilých funkcí, které vám zpříjemní váš pobyt v koupelně: 
– funkce proti zamlžení; 
– integrovaný zvukový systém, který se aktivuje přes Bluetooth aplikaci (kromě zrcadla 500 mm); 
–  2 LED osvětlení – v horní a  spodní části zrcadla (osvětlení se zapíná i vypíná pouhým pohybem ruky 

před senzorem, který je umístěn ve spodní části zrcadla). 

Vyberte si zrcadlo tak, aby odpovídalo šířce Vašeho umyvadla. Zrcadla jsou k dostání ve 4 velikostech.

Zrcadlo 500 mmZrcadlo 600 mmZrcadlo 800 mmZrcadlo 1000 mm

ZRCADLA S RÁMEM A POLIČkOu

Nejvýraznějšími rysy tohoto zrcadla jsou jemně zaoblené rohy, odkládací 
prostor a výrazné orámování zrcadla. Zvláště praktické je zabudované LED 
osvětlení. Zrcadlo s rámem a poličkou je k dispozici ve 3 různých velikostech.

Zrcadlo s poličkou 
600 mm

Zrcadlo s poličkou 
800 mm

Zrcadlo s poličkou 
1000 mm

K dispozici v 7 různých barevných provedeních  – 
viz str. 24
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VYbERtE SI SVŮJ NÁbYtEk

INfORMACE k VÝRObkŮM
NÁBYTEK

NÁStĚNNÉ SkŘÍŇkY

Elegantní nástěnné skříňky kolekce DEA 
se zaoblenými rohy mají univerzální 
dvířka (pravé i levé otevírání). Dvířka 
disponují systémem otevírání Push-Pull 
a velmi lehce se otevírají a zavírají.

Vysoká skříňka 
1600 x 400 mm

Nástěnná skříňka 
1200 x 400 mm

K dispozici v 7 různých barevných provedeních  – 
viz str. 24



23

POStRANNÍ SkŘÍŇkA

Skleněná vrchní deska 
na postranní skříňku 300 mm

Skleněná vrchní deska 600 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 520 mm a umyvadlovou 
podomítkovou baterii

Skleněná vrchní deska 800 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 520 mm a umyvadlovou 
podomítkovou baterii

Skleněná vrchní deska 1000 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 520 mm a umyvadlovou 
podomítkovou baterii

Skleněná vrchní deska 600 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 520 mm a umyvadlovou 
baterii s vysokým vývodem

Skleněná vrchní deska 800 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 520 mm a umyvadlovou 
baterii s vysokým vývodem

Skleněná vrchní deska 1000 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 520 mm a umyvadlovou 
baterii s vysokým vývodem

SkLENĚNÉ VRCHNÍ DESkY

Skleněná vrchní deska 800 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 625 mm s otvorem 
pro umyvadlovou baterii

Skleněná vrchní deska 1000 mm
pro kombinaci s umyvadlem na 
desku 625 mm s otvorem 
pro umyvadlovou baterii

Postranní skříňka 300 mm s vrchní skleněnou 
deskou (ideální pouze pro kombinaci se skříňkou 
pod umyvadlo 600 mm).

Lze použít i mezi 2 skříňky pod umyvadla.

K dispozici v 7 různých barevných provedeních  – 
viz str. 24

Tato skříňka se zásuvkou se systémem zavírání 
Soft-close je optimálním příslušenstvím pro skříňku 
pod umyvadlo 600 mm. Postranní skříňku můžete 
volitelně kombinovat s vrchní skleněnou deskou. 
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INfORMACE k VÝRObkŮM 
NÁBYTEK

Dekor tmavý modřín

Lesklý lak modrý

Lesklý lak olivově zelený

Lesklý lak světle hnědý

Lesklý lak tmavě šedý

Lesklý lak bílý

Lesklý lak světle šedý

Všechny skříňky pod umyvadla – některé jsou pro zvýšení 
kontrastu lakovány dvěma barevně rozdílnými laky – jsou 
vysoce kvalitně zpracovány a díky svým 7 trendy barevným 
provedením i mimořádně elegantní. Jaké jsou Vaše 
preference? klasická lesklá bílá? Chladně efektní světle nebo 
tmavě šedá? Luxusně elegantní dekor matného tmavého 
dřeva? Útulně neutrální světle hnědá? Nebo barevné akcenty 
modré nebo zeleně olivové? 

ELEGANCE 
NA CELÉ 
ČÁŘE



Nábytek

Umyvadla

T044601

600 mm

Skříňka pod umyvadlo 
600 mm

T7850 

T044801

1000 mm

Skříňka pod umyvadlo 
1000 mm

T7852

Skříňka pod umyvadlo 
600 mm + vrchní 
skleněná deska s otvorem 
pro baterii 600 mm

T7850 + 
T7866SA

Skříňka pod umyvadlo 
600 mm + vrchní 
skleněná deska bez otvoru 
pro baterii 600 mm

T7850 + 
T7869SA

T044701

800 mm

Skříňka pod umyvadlo 
800 mm

T7851

T044901

500 mm

Skříňka pod umývátko 
500mm

T7853

Skříňka pod umyvadlo 
800 mm + vrchní 
skleněná deska s otvorem 
pro baterii 800 mm

T7851 + 
T7867SA

Skříňka pod umyvadlo 
1000 mm + vrchní 
skleněná deska s otvorem 
pro baterii 1000 mm

T7852 + 
T7868SA

Skříňka pod umyvadlo 
800 mm + vrchní 
skleněná deska bez otvoru 
pro baterii 800 mm

T7851 + 
T7870SA

Skříňka pod umyvadlo 
800 mm + vrchní skleněná 
deska pod umyvadlo na 
desku s otvorem pro baterii

T7851 + 
T7879SA

T044301

520 mm

Skříňka pod umyvadlo 
1000 mm + vrchní 
skleněná deska bez otvoru 
pro baterii 1000 mm

T7852 + 
T7871SA

T044501

625 mm

Skříňka pod umyvadlo 
1000 mm + vrchní skleněná 
deska pod umyvadlo na 
desku s otvorem pro baterii

T7852 + 
T7880SA
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Lesklý lak tmavě šedý

INfORMACE k VÝRObkŮM 
NÁBYTEK

MOŽNÉ kOMbINACE uMYVADEL  
A SkŘÍNĚk POD uMYVADLA
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Volně stojící vana DEA s volně stojící vanovou baterií Melange.

INfORMACE k VÝRObkŮM

HONOSNÁ 
uPOutÁVkA

VANY

Vany

Vytvořte z Vaší vany střed pozornosti celé koupelny. 
Volně stojící vana DEA s jemně zúženými stranami 
Vás upoutá svou velkorysostí.  
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ČIStÝ LuXuS bEZ kOMPROMISu:
VANA DEA

INfORMACE k VÝRObkŮM
VANY

Volně stojící luxusní vana DEA vytvoří z Vaší koupelny wellness lázně. 
Vyberte si ze 3 možných velikostí.  

1900 x 900 mm

1800 x 800 mm

1700 x 750 mm
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Vaše důvěra v kvalitu a spolehlivost našich výrobků a přes 100 let zkušeností jsou pro nás 
dostatečným důvodem k poskytnutí dlouholeté záruky na mnoho našich výrobků.  
kolekce DEA byla vytvořena s cílem usnadnit Vám navrhování Vaší koupelny a současně 
tak i povzbudit Vaši představivost.

Všechny rozměry uvedené v technických výkresech jsou v mm.

tECHNICkÉ 
SPECIfIkACE
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POVRCHY NÁbYtku

Lesklý světle 
šedý lak

Lesklý tmavě 
šedý lak

Lesklý světle 
hnědý lak

Lesklý modrý 
lak

Lesklý olivově 
zelený lak

Dekor tmavý 
modřín

Lesklý bílý lak

Ideal Plus
Speciální úprava povrchu sanitární 
keramiky se samočisticím účinkem 
zachovává lesk a také zabraňuje 
přilnutí vody, vodního kamene 
nebo nečistot k výrobku.

Rimless
Bezkruhová splachovací 
technologie klozetů usnadňuje 
údržbu a zvyšuje hygieničnost 
výrobku.

Ideal Flow – skrytý přepad
Systém skrytého přepadu vody 
je moderní a elegantní a zaručí 
snadné čištění, údržbu i instalaci.

WC sedátko Soft-close
Mechanismus pomalého 
sklápění u klozetových sedátek 
zabraňující nárazům, snižuje 
hlučnost a přispívá k většímu 
bezpečí.

Skrytá fixace
Systém skrytého upevnění 
u závěsných klozetů a bidetů 
zaručuje celkově elegantní 
vzhled výrobku a je zároveň 
velmi hygienický a snadný 
na údržbu.

Soft Closing
Dvířka a zásuvky jsou vybaveny 
speciálním mechanismem 
k pomalému a bezhlučnému 
dovírání.

tECHNICkÉ INOVACE
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tECHNICkÉ SPECIfIkACE

Varianta Objedn. číslo

Bílá T044801

Bílá mat T044883

•  1000 x 540 x 170 mm
•  Umyvadlo se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  1 otvor pro umyvadlovou baterii
•  Možné kombinace: 

-  s polosloupem (T4237xx) nebo 
designovým sifonem 

-  se skříňkou pod umyvadlo 1000 mm
(T7852xx)

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange

Varianta Objedn. číslo

Bílá T044701

Bílá mat T044783

•  800 x 540 x 170 mm
•  Umyvadlo se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  1 otvor pro umyvadlovou baterii
•  Možné kombinace: 

-  s polosloupem (T4237xx) nebo 
designovým sifonem 

-  se skříňkou pod umyvadlo 800 mm
(T7851xx)

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange

Varianta Objedn. číslo

Bílá T044601

Bílá mat T044683

•  600 x 540 x 170 mm
•  Umyvadlo se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  1 otvor pro umyvadlovou baterii
•  Možné kombinace: 

-  s polosloupem (T4237xx) nebo 
designovým sifonem 

-  se skříňkou pod umyvadlo 600 mm
(T7850xx)

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange

Nábytkové umyvadlo 
800 mm

Nábytkové umyvadlo
600 mm

Nábytkové umyvadlo 
1000 mm

SANITÁRNÍ KERAMIKA
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Varianta Objedn. číslo

Bílá T044901

Bílá mat T044983

•  500 x 380 x 170 mm
•  Umývátko se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  1 otvor pro umyvadlovou baterii
•  Možné kombinace: 

-  s designovým sifonem 
-  se skříňkou pod umývátko 500 mm

(T7853xx)
•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange

Umývátko 
500 mm
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Varianta Objedn. číslo

Bílá T044501

Bílá mat T044583

•  625 x 430 x 155 mm
•  Umyvadlo se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  1 otvor pro umyvadlovou baterii
•  Možné kombinace: 

-  s vrchní skleněnou deskou a skříňkou 
pod umyvadlo

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange

Varianta Objedn. číslo

Bílá T044301

Bílá mat T044383

•  520 x 320 x 150 mm
•  Umyvadlo bez přepadového otvoru
•  Keramický kryt odpadu
•  Bez otvoru pro umyvadlovou baterii
•  Možné kombinace: 

-  s vrchní skleněnou deskou a skříňkou 
pod umyvadlo

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

• Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange s vysokým vývodem 
nebo podomítkovou.

Umyvadlo na desku 
520 mm

Umyvadlo na desku 
625 mm
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tECHNICkÉ SPECIfIkACE
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SANITÁRNÍ KERAMIKA

Varianta Objedn. číslo

Bílá T085101

Bílá mat T085183

•  525 x 430 x 870 mm
•  Totem umyvadlo se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  1 otvor pro umyvadlovou baterii
•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s umyvadlovou 
baterií Melange

• POZOR
Totem umyvadlo není určeno k instalaci 
volně do prostoru (zadní stěna není glazovaná).

Varianta Objedn. číslo

Bílá T085201

Bílá mat T085283

•  525 x 430 x 870 mm
•  Totem umyvadlo se skrytým přepadem
•  Keramický kryt odpadu
•  Bez otvoru pro umyvadlovou baterii
•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s podomítkovou
umyvadlovou baterií Melange (A4264AA)

• POZOR
Totem umyvadlo není určeno k instalaci 
volně do prostoru (zadní stěna není glazovaná).

Totem
525 mm 
bez otvoru pro baterii
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Varianta Objedn. číslo

Bílá T329001

Bílá mat T329083

•  365 x 550 x 335 mm
•  Klozet se skrytým upevněním
•  Kombinujte s ultraplochým klozetovým 

sedátkem DEA T676601/83 nebo 
sedátkem Soft-close T676701/83

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Od jara 2015 také k dispozici s inovativní 
technologií bez oplachového kruhu (RIMLESS).

Závěsný klozet
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Varianta Objedn. číslo

Bílá T329901

Bílá mat T329983

•  365 x 550 x 400 mm
•  Kombinujte s ultraplochým klozetovým 

sedátkem DEA T676601/83 nebo 
sedátkem Soft-close T676701/83

•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

Stacionární klozet
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Varianta Objedn. číslo

Bílá T509801

Bílá mat T509883

•  365 x 550 x 325 mm
•  Bidet se skrytým upevněním
•  1 otvor pro bidetovou baterii
•  S přepadem
•  S keramickým krytem odpadu
•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s bidetovou baterií Melange

Varianta Objedn. číslo

Bílá T509901

Bílá mat T509983

•  365 x 550 x 400 mm
•  1 otvor pro bidetovou baterii
•  S přepadem
•  S keramickým krytem odpadu
•  K dispozici také s povrchem Ideal Plus (MA)

•  Ideální v kombinaci s bidetovou baterií Melange

Závěsný bidet Stacionární bidet
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tECHNICkÉ SPECIfIkACE
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Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7852WG

Lesklý lak sv. šedý T7852S2

Lesklý lak tm. šedý T7852WH

Lesklý lak sv.hnědý T7852S3

Lesklý lak modrý T7852S7

Lesklý lak olivově zelený T7852S8

Dekor tmavý modřín T7852S9

•  990 x 535 x 450 mm
•  1 zásuvka se Soft-close mechanismem
•  Včetně upevňovací sady
•  Včetně úložných boxů v kontrastní barvě

(průhledná hnědá nebo šedá) 
a protiskluzové podložky na dně zásuvky

•  Včetně prostorově úsporného sifonu
•  V kombinaci s umyvadlem na desku je nutné 

kombinovat se skleněnou vrchní deskou 

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7851WG

Lesklý lak sv. šedý T7851S2

Lesklý lak tm. šedý T7851WH

Lesklý lak sv.hnědý T7851S3

Lesklý lak modrý T7851S7

Lesklý lak olivově zelený T7851S8

Dekor tmavý modřín T7851S9

•  790 x 535 x 450 mm
•  1 zásuvka se Soft-close mechanismem
•  Včetně upevňovací sady
•  Včetně úložných boxů v kontrastní barvě

(průhledná hnědá nebo šedá) 
a protiskluzové podložky na dně zásuvky

•  Včetně prostorově úsporného sifonu
•  V kombinaci s umyvadlem na desku je nutné 

kombinovat se skleněnou vrchní deskou 

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7850WG

Lesklý lak sv. šedý T7850S2

Lesklý lak tm. šedý T7850WH

Lesklý lak sv.hnědý T7850S3

Lesklý lak modrý T7850S7

Lesklý lak olivově zelený T7850S8

Dekor tmavý modřín T7850S9

•  590 x 535 x 450 mm
•  1 zásuvka se Soft-close mechanismem
•  Včetně upevňovací sady
•  Včetně úložných boxů v kontrastní barvě 

(průhledná hnědá nebo šedá) 
a protiskluzové podložky na dně zásuvky

•  Včetně prostorově úsporného sifonu
•  V kombinaci s umyvadlem na desku je nutné 

kombinovat se skleněnou vrchní deskou 

Skříňka pod umyvadlo
800 mm

Skříňka pod umyvadlo
600 mm

Skříňka pod umyvadlo
1000 mm 

NÁBYTEK
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Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7853WG

Lesklý lak sv. šedý T7853S2

Lesklý lak tm. šedý T7853WH

Lesklý lak sv.hnědý T7853S3

Lesklý lak modrý T7853S7

Lesklý lak olivově zelený T7853S8

Dekor tmavý modřín T7853S9

•  490 x 375 x 480 mm
•  1 dvířka se Soft-close mechanismem
•  Včetně upevňovací sady

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7873WG

Lesklý lak sv. šedý T7873S2

Lesklý lak tm. šedý T7873WH

Lesklý lak sv.hnědý T7873S3

Lesklý lak modrý T7873S7

Lesklý lak olivově zelený T7873S8

Dekor tmavý modřín T7873S9

•  400 x 350 x 1600 mm
•  Včetně upevňovací sady
•  4 vnitřní skleněné poličky
•  1 dvířka se systémem otevírání/zavírání 

Push-Pull
•  Univerzální dvířka – lze instalovat vlevo i vpravo 

Skříňka pod umývátko 
500mm

Vysoká skříňka
400 mm

Nástěnná skříňka
400 mm

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7874WG

Lesklý lak sv. šedý T7874S2

Lesklý lak tm. šedý T7874WH

Lesklý lak sv.hnědý T7874S3

Lesklý lak modrý T7874S7

Lesklý lak olivově zelený T7874S8

Dekor tmavý modřín T7874S9

•  400 x 350 x 1200 mm
•  Včetně upevňovací sady
•  3 vnitřní skleněné poličky
•  1 dvířka se systémem otevírání/zavírání 

Push-Pull
•  Univerzální dvířka – lze instalovat vlevo i vpravo 
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tECHNICkÉ SPECIfIkACE
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Vrchní skleněná deska 
pro umyvadlo na desku 
a umyvadlovou baterii 
s vysokým vývodem

NÁBYTEK

Varianta Objedn. číslo

1000 mm T7868SA

800 mm T7867SA

600 mm T7866SA

• Bíle lakovaná spodní strana skla
•  S otvorem pro vodovodní baterii
•  Včetně upevňovací sady
•  Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo 

1000 mm (T7852xx) / 800 mm (T7851xx) / 
600 mm (T7850xx) a umyvadlem na desku 
(T0443xx)

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7864WG

Lesklý lak sv. šedý T7864S2

Lesklý lak tm. šedý T7864WH

Lesklý lak sv.hnědý T7864S3

Lesklý lak modrý T7864S7

Lesklý lak olivově zelený T7864S8

Dekor tmavý modřín T7864S9

•  300 x 300 x 280 mm
•  1 zásuvka se Soft-close mechanismem
•  Včetně upevňovací sady

• Ideální v kombinaci se skříňkou 
pod umyvadlo 600 mm.

Varianta Objedn. číslo

Bílá T7865SA

•  300 x 280 x 10 mm
• Bíle lakovaná spodní strana skla 

Postranní skříňka
300 mm

Skleněná vrchní deska 
na postranní skříňku 
300 mm
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Vrchní skleněná deska 
pro umyvadlo na desku 
a umyvadlovou 
podomítkovou baterii

Vrchní skleněná deska 
pro umyvadlo na 
desku s otvorem pro 
umyvadlovou baterii

Multifunkční zrcadlo 
se senzorem

Varianta Objedn. číslo

1000 mm T7871SA

800 mm T7870SA

600 mm T7869SA

• Bíle lakovaná spodní strana skla
•  Bez otvoru pro vodovodní baterii
•  Včetně upevňovací sady
•  Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo 

1000 mm (T7852xx) / 800 mm (T7851xx) / 
600 mm (T7850xx) a umyvadlem na desku 
(T0443xx)

Varianta Objedn. číslo

1000 mm T7880SA

800 mm T7879SA

• Bíle lakovaná spodní strana skla
•  Včetně upevňovací sady
•  Pro kombinaci se skříňkou pod umyvadlo 

1000 mm (T7852xx) / 800 mm (T7851xx) 
a umyvadlem na desku (T0445xx)

Varianta Objedn. číslo

1000 mm T7860BH

800 mm T7859BH

600 mm T7858BH

500 mm T7857BH

• Výška 650 mm, tloušťka 30 mm 
• Funkce proti zamlžení 
• Integrovaný zvukový systém, který se aktivuje 

přes Bluetooth aplikaci*
• 2 LED osvětlení (v horní a spodní části zrcadla)
• Osvětlení se zapíná i vypíná pouhým pohybem 

ruky před senzorem umístěným ve spodní 
části zrcadla. 

• Včetně upevňovací sady
• Certifi kováno IP44

* kromě zrcadla 500 mm
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tECHNICkÉ SPECIfIkACE
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NÁBYTEK

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7863WG

Lesklý lak sv. šedý T7863S2

Lesklý lak tm. šedý T7863WH

Lesklý lak sv.hnědý T7863S3

Lesklý lak modrý T7863S7

Lesklý lak olivově zelený T7863S8

Dekor tmavý modřín T7863S9

•  Výška 650 mm, hloubka 150 mm 
•  Integrované LED osvětlení 
•  Včetně upevňovací sady
•  Certifi kováno IP44

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7862WG

Lesklý lak sv. šedý T7862S2

Lesklý lak tm. šedý T7862WH

Lesklý lak sv.hnědý T7862S3

Lesklý lak modrý T7862S7

Lesklý lak olivově zelený T7862S8

Dekor tmavý modřín T7862S9

•  Výška 650 mm, hloubka 150 mm 
•  Integrované LED osvětlení 
•  Včetně upevňovací sady
•  Certifi kováno IP44

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7861WG

Lesklý lak sv. šedý T7861S2

Lesklý lak tm. šedý T7861WH

Lesklý lak sv.hnědý T7861S3

Lesklý lak modrý T7861S7

Lesklý lak olivově zelený T7861S8

Dekor tmavý modřín T7861S9

•  Výška 650 mm, hloubka 150 mm 
•  Integrované LED osvětlení 
•  Včetně upevňovací sady
•  Certifi kováno IP44

Zrcadlo s poličkou
1000 mm

Zrcadlo s poličkou
800 mm

Zrcadlo s poličkou
600 mm
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Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7856WG

Lesklý lak sv. šedý T7856S2

Lesklý lak tm. šedý T7856WH

Lesklý lak sv.hnědý T7856S3

Lesklý lak modrý T7856S7

Lesklý lak olivově zelený T7856S8

Dekor tmavý modřín T7856S9

•   1000 x 150 x 650 mm
•  2 dvířka se systémem otevírání Push-Pull
•  2 vnitřní skleněné poličky
•  Vnější a vnitřní LED osvětlení 
•  Obsahuje vypínač a zásuvku
•  Zrcadlo i na vnitřní straně dvířek
•  Včetně upevňovací sady
•  Certifi kováno IP44

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7855WG

Lesklý lak sv. šedý T7855S2

Lesklý lak tm. šedý T7855WH

Lesklý lak sv.hnědý T7855S3

Lesklý lak modrý T7855S7

Lesklý lak olivově zelený T7855S8

Dekor tmavý modřín T7855S9

•  800 x 150 x 650 mm
•  2 dvířka se systémem otevírání Push-Pull
•  2 vnitřní skleněné poličky
•  Vnější a vnitřní LED osvětlení 
•  Obsahuje vypínač a zásuvku
•  Zrcadlo i na vnitřní straně dvířek
•  Včetně upevňovací sady
•  Certifi kováno IP44

Varianta Objedn. číslo

Lesklý lak bílý T7854WG

Lesklý lak sv. šedý T7854S2

Lesklý lak tm. šedý T7854WH

Lesklý lak sv.hnědý T7854S3

Lesklý lak modrý T7854S7

Lesklý lak olivově zelený T7854S8

Dekor tmavý modřín T7854S9

•  600 x 150 x 650 mm
•  2 dvířka se systémem otevírání Push-Pull
•  2 vnitřní skleněné poličky
•  Vnější a vnitřní LED osvětlení 
•  Obsahuje vypínač a zásuvku
•  Zrcadlo i na vnitřní straně dvířek
•  Včetně upevňovací sady
•  Certifi kováno IP44

Zrcadlová skříňka
1000 mm

Zrcadlová skříňka
800 mm

Zrcadlová skříňka
600 mm
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tECHNICkÉ SPECIfIkACE

A B C D E F

E306701 1800 800 660 1545 5251215

E306601 1700 750 610 1445 4751115

E306801 1900 900 760 1645 6251315
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A B C D E F

E306701 1800 800 660 1545 5251215

E306601 1700 750 610 1445 4751115

E306801 1900 900 760 1645 6251315
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VANY

Volně stojící vana

Varianta Objedn. číslo

1900 × 900 mm E306801

1800 × 800 mm E306701

1700 × 750 mm E306601

•  Z vysoce kvalitního sanitárního akrylátu
•  Vyrobeno v souladu s DIN 14516
•  Vnější plášť vyztužen skelným vláknem
•  Zpevněné dno vany
•  Odpad uprostřed Ø 52 mm
•  Dodáváno včetně Click-Clack odpadové 

garnitury

•  Ideální v kombinaci s volně stojící vanovou 
baterií Melange (A6120AA)

A B C D E F

E306801 1900 900 1315 760 1645 625

E306701 1800 800 1215 660 1545 525

E306601 1700 750 1115 610 1445 475


