Ventuno
a Step
Čistá elegance

body
&mind
Ve společnosti Ideal Standard věříme, že kreativita je hnací silou pro vývoj. Z pozice
vedoucí evropské značky usiluje Ideal Standard o vytvoření životního prostoru, který
bude plně respektovat vaši osobnost. Prostoru nadčasového a plně v souladu se 3
základními filozofiemi: design, funkčnost a inovace.
Ideal Standard vyjadřuje novou dimenzi pro zosobnění zdravého životního stylu.
Atmosféra a materiály jsou využity k vytvoření světa, kde jsou tělo a mysl (body & mind)
vtaženy do jedinečného pocitu každodenního potěšení. Objevte nová unikátní řešení,
která uchvátí vaše touhy.

02
03

Ventuno

Obnovená

Klasický design nikdy
nezestárne. Představujeme vám
Ventuno – kolekci sanitární
keramiky, která spojuje klasiku
s moderními tvary a současnou
technologií. Kolekce Ventuno
je inspirována tradiční
architekturou koupelen
se zaoblenými základními tvary
s geometrickými okraji a vytváří
dojem naprosté harmonie.

Design:
Franco Bertoli je architekt/designér,
který se společností Ideal Standard
spolupracuje již od roku 1984. Jeho
ateliér v Miláně je určen k navrhování
inovací, koncepcí a komunikaci a v roce
1998 obdržel ocenění „ADI Design
Index“ za kolekci Small - první kolekci
Ideal Standard navrženou speciálně do
malých koupelen.

elegance
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Stále

krásný
Naprosto klasické tvary a tradiční design výrobků je charakteristický
pro všechny prvky kolekce Ventuno. Elegantní design výrobků
poskytne vaší koupelně věčně moderní styl. Čisté linie a praktické
doplňky byly pečlivě vybírány a navrženy k vytvoření pocitu klidu
a pohodlí.

Prodloužené rozměry nabízejí to nejlepší pohodlí,
maximální prostor a snadné čištění. Prostorný vnitřní kruh
umyvadla je pro všechny vaše potřeby praktičtější
a pohodlnější.

funkčnost
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Vaše koupelna,
vaše volba

K vytvoření vaší dokonalé koupelny si potřebujete jen vybrat. Kolekce Ventuno zahrnuje širokou škálu
možností jak vyhovět vašemu stylu, montážním a prostorovým potřebám vaší koupelny nebo výběru
barevného provedení… U této kolekce lze každý prvek dokonale a prakticky kombinovat.
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Vaše umyvadlo
Harmonicky a prakticky tvarovaná
moderní umyvadla se snadno
používají, mají dokonalý design, který
je vhodný do jakékoli vaší koupelny.
Vyberte si z geometrických nebo více
zaoblených linií výrobků v několika
rozměrech.

Vaše doplňky
Design vyjadřující eleganci – zrcadla
kolekce Ventuno lze instalovat
vodorovně nebo svisle a vybavit
je moderním osvětlením.
• Praktická polička pod zrcadlo vám
poskytne další odkládací prostor.
Výsuvný držák na ručníky lze umístit
mezi dvě skříňky k maximálnímu
využití prostoru.

Váš nábytek
Koupelnový nábytek STEP je navržen
velmi prakticky - skříňky pod
umyvadla, boční skříňky a výsuvné
boxy je možné kombinovat tak, aby
vyhovovaly všem vašim potřebám.
• Vlevo nebo vpravo - na základě
potřeb vaší koupelny a vašeho přání
je možné si vybrat také ze čtyř
atraktivních barevných provedení:
lesklý lak bílý nebo červený, americký
ořech nebo wenge.

Váš klozet a bidet
Závěsné nebo stacionární provedení
klozetů a bidetů kolekce Ventuno lze
harmonicky kombinovat se všemi
umyvadly a skříňkami.
• Nejsou jen atraktivní na pohled,
ale také velmi praktické, úsporné
a se snadným čištěním.

Vaše úložné prostory
Jsou vytvořeny s ideální funkčností –
vysoké skříňky a postranní závěsné
skříňky dokonale doplní vaši
kombinaci se skříňkou pod umyvadlo.
• Postranní závěsné skříňky lze
umístit vlevo, vpravo nebo mezi
dvě zrcadla. Při výběru jakékoliv
kombinace je zaručen snadný přístup
a přitažlivý vzhled.

Vaše sprcha, vana a armatury
Spojení dalších prvků vaší koupelny je
díky doporučeným kolekcím
Ideal Standard jako jsou Active,
Senses, Twist a First snadné, protože
se uceleně včlení do prostoru
vybaveného výrobky Ventuno.
• Vyberte si ze široké škály
atraktivních a moderních modelů –
všechny jsou dokonalým doplňkem
vaší koupelny.

Otočte na stranu 26 – zde naleznete řadu možných kombinací.

Způsoby instalace
Vyberte si ze tří typů montáže vašeho umyvadla – velmi moderní nebo klasickou, každá
z možností vyjadřuje charakteristickou eleganci kolekce Ventuno.

Zápustné umyvadlo s odkládacími plochami
Umyvadlo je zapuštěno do skříňky tak, aby se
vytvořil jednotný a ucelený design. Malá
mezera mezi oběma výrobky usnadňuje
údržbu.

Povrchová
úprava

Umyvadlo s odkládacími plochami na desku
Umyvadlo je umístěno na skříňku - je zde
zvýrazněn vzhled keramického výrobku.

Wenge. UZ

Umyvadlo na desku
Umyvadlo je umístěno na skříňku k dosažení
vzájemné harmonie a se snadným přístupem
při čištění a údržbě.

Americký ořech. UY

Vyberte si ze čtyř barevných
úprav buď provedení dřevo
(wenge nebo americký ořech)
nebo s lakem (vysoce lesklý lak
bílý nebo červený). Poté si zvolte

Vysoce lesklý lak bílý. WG

Vysoce lesklý lak
červený. YF

oblíbené madlo ze dvou typů
designu jako poslední dokonalý
detail vzhledu vašeho vybavení.
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Navždy

vaše

Stačí si jen vybrat a váš sen o ideální koupelně je splněn. Modulární koupelnový nábytek, postranní
skříňky, skleněné poličky a zrcadla s osvětlením… všechny výrobky kolekce Ventuno jsou zcela
flexibilní. Jakoukoliv funkci, design nebo rozměr si přejete – dokonalá kombinace je na dosah ruky.

Funkční a elegantní – široká umyvadla nabízejí velký
prostor na odkládání různých předmětů. Tato vysoká
praktičnost poskytuje pohodlí a nic neubírá na vzhledu
jemných linií celého kompletu.

funkčnost
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Vaše
sanitární
keramika
Máte-li jakékoliv přání na rozměr či design kolekce Ventuno splní vaše maximální požadavky
na eleganci a náročnost a zajistí, aby zvolené
umyvadlo bylo dokonale vybaveno.

Zcela flexibilní design umyvadel vám poskytne
naprostou volnost zvolit k vašemu umyvadlu polosloup
nebo sifon v provedení chrom - stačí si vybrat.

design
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Všechny výsuvné
kontejnery nabízejí
výjimečné úložné prostory.
Na vyžádání mohou být
také vybaveny dělicí
příčkou, která usnadní
odkládání a údržbu vašich
předmětů.
Systém zpomaleného
zavírání dvířek a
výsuvných kontejnerů
zajistí jejich bezpečné,
bezhlučné a pozvolné
dovírání.

funkčnost
Výsuvný držák na ručníky s jedním nebo dvěma
rameny může být nainstalován mezi výsuvný kontejner
a postranní skříňku nebo zcela na kraj. Držák pak prostě
zmizí a vy získáte čistý a modernější prostor.
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Rozdíl je v detailu.
Všechna dvířka a výsuvné
kontejnery jsou vybaveny
elegantními a
ergonomickými madly.
Dva různé typy madel jsou
dokonalým doplňkem
vašeho nábytku.
(Podrobné informace viz str. 34).
Velkorysé úložné
prostory nabízejí také
postranní skříňky, které
obsahují velké množství
polic a zásuvek.

funkčnost
Další zajímavé úložné prostory má důmyslný výsuvný
kontejner, který zabere prostor pouze 12,5cm.
Box na kosmetické ubrousky a další předměty není vidět
a přitom je rychle a snadno po ruce.

Dvojnásobné pohodlí:
Dvojumyvadlo vám
poskytne nejen větší
prostor, ale lze jej také
kombinovat s
koupelnovým nábytkem
a získat tak další úložné
prostory. V koupelně se již
nemusíte více mačkat vaše rodina si bude užívat
většího prostoru a
příjemnějšího zážitku.
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Stále

praktický

Elegance a funkčnost jsou ve vzájemném souladu a vytvářejí tak moderní kolekci klozetů a bidetů se
skvělým designem, které jsou praktické. Skryté upevňovací prvky napomáhají vytvořit souhru souvislých
linií a jemných ploch výrobků. Příjemné na pohled, ideální čištění a snadná montáž – to je klasický styl
v té nejlepší současné podobě.

funkčnost
U obou modelů je čištění velmi snadné.
Stacionární klozet je instalován přímo ke stěně a nevzniká
zde žádný prostor, kde se usazují nečistoty. Závěsný klozet
umožňuje snadný přístup k čištění pod klozetem.

Díky skrytým upevňovacím prvkům jsou zachovány
souvislé linie a zdůrazněna elegance. Toto skryté upevnění
zajistí moderní a ladný vzhled výrobků.

design
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Stále

funkční

Kombinovaný klozet s nádržkou je vybaven všemi nejmodernějšími funkcemi, které zajišťují výjimečné
každodenní pohodlí a nabízí jednoduchý a elegantní design a dokonalou harmonii s dalšími výrobky
kolekce Ventuno.

funkčnost
Zajistěte si úsporu vody pomocí dvojčinného
splachování 3/6 l. Nezbytná moderní technologie, která
napomáhá k úspoře našich vzácných zdrojů.

Větší objem bidetu
zajistí jeho pohodlnější
a snazší využití. Závěsné
bidety nebo stacionární
bidety díky svým
prostorným tvarům zvýší
úroveň vaší koupelny.

Systém automatického sklápění víka sedátka zajistí
tiché, pozvolné a bezpečné dovírání. U všech klozetů kolekce
Ventuno lze dodat klozetové sedátko s touto funkcí.

funkčnost
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Neustálá

harmonie

K dokonalému spojení je možné
výrobky Ventuno kombinovat s
dalšími kolekcemi Ideal Standard
jako je Active, Senses, Twist a
First.
Zaoblené tvary a elegantní linie
kolekce Ventuno vytvářejí
dokonalé prostředí, do kterého
můžete včlenit další vámi
oblíbené produkty a dosáhnout
tak atraktivní rovnováhy vaší
koupelny.

Twist

Kolekce moderních plochých sprchových
vaniček Twist je dokonalým doplňkem kolekce
Ventuno. Sprchové vaničky jsou dostupné
v široké škále tvarů a rozměrů, mají ideální
funkčnost a jsou velmi elegantní. Špičkový
design, kvalita materiálu a důmyslná inovace
zajistí zážitek ze sprchování, který budete chtít
mít každý den znovu a znovu...

Design: Nilo Gioacchini

First

Díky nižším stěnám vany o 10cm a
důmyslnému systému skrytého přepadu
Ideal Waste nabízí kolekce van First větší
bezpečnost a snazší přístup do vany. Vany jsou
nabízeny ve třech tvarech a několika různých
rozměrech a díky modernímu nižšímu rozměru
otvírají nový prostor ve vaší koupelně a
přispívají tak k většímu uvolnění a lepšímu
zážitku z koupele.

Design: Marc Sadler

Active

Kromě charakteristických geometrických tvarů je série armatur také
velmi funkční a snadná k použití. Do vaší koupelny přinese s kolekcí
Ventuno harmonii a čistou eleganci. Armatury Active vám poskytnou
typické inovace jako technologie Click k úspoře energie a vody
a termostatické armatury pro ještě větší pohodlí a bezpečnost.
Spolehlivost a potěšení jsou tedy zaručeny.

Design: ARTEFAKT
Active v roce 2007
získala ocenění Product
Design Award.

Technologie Click
Již vás nepřekvapí náhlý proud studené nebo horké vody. Teplota
a proud vody jsou nyní zcela ovládány pomocí jednoduchého
přizvednutí páky armatury vaší rukou. Navíc, díky inovacím jako
je skrytý zabudovaný perlátor u směšovacích armatur a
upevňovací systém „Top Fix“ u umyvadlových a bidetových
armatur je zaručena spolehlivost a snadnost použití…

funkčnost

Senses

Senses je praktickým a
atraktivním sprchovým
programem, který nabízí nejlepší
pocity pohodlí. Jeho součástí je
řada různých proudů vody včetně
vodní masáže pomocí mnoha
skvělých trysek. Jemné tvary a
výjimečná kvalita promění Senses
v dokonalý sprchový program, který
doplní vaši koupelnu vybavenou
výrobky kolekce Ventuno.

Design: ARTEFAKT
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25

Sestavte si dokonalou kombinaci
Jednoduše si ověřte vzájemnou kombinaci vámi zvolených výrobků.
Všechna zrcadla lze použít se všemi umyvadly.
K doplnění vaší nábytkové sestavy můžete použít postranní skříňky, vysoké skříňky, závěsné postranní skříňky nebo výsuvné kontejnery.

UMYVADLA

SKŘÍŇKA 80

SKŘÍŇKA 70

T001301
55x52

T015301
60x52

T015401
68x52

UMYVADLA S ODKLÁDACÍ PLOCHOU NA NÁBYTEK

T015501
72x52

T001401
70x52,5

T001501
80x52,5

T002301
100x52,5

T002401
130x52,5

T7259
T7260

T7259
T7273
T7275

T7268
T7269

T7268
T7273
T7271

Povrchová úprava :

UMYVADLA S ODKLÁDACÍ PLOCHOU NA NÁBYTEK
WG - Vysoce lesklý lak
bílý

Nábytek pro zápustná umyvadla

T001701
70x52,5
T7225
Skříňka 70

T7226
Skříňka 80

T001801
80x52,5

T001901
100x52,5

T002001
130x52,5

YF - Vysoce lesklý lak
červený

UZ - Wenge

UY - Americký ořech

Povrchová úprava :

T7227
Skříňka 100

T7224
Skříňka 130

Madlo Square
35 x 20 x 35 mm
T7252AA

Madlo Modern
110 x 20 x 20 mm
T7243AA

Ventuno
Umyvadlo 75 cm
jeden otvor pro armaturu
750 x 520 x 193 mm
T015501
Polosloup
T409801

Umyvadlo 68 cm
jeden otvor pro armaturu
680 x 520 x 193 mm
T015401
Polosloup
T409801

Umyvadlo 60 cm
jeden otvor pro armaturu
600 x 520 x 193 mm
T015301
Polosloup
T409801

280
193 165

795

80

850

600
550

Umyvadlo 55 cm
jeden otvor pro armaturu
550 x 520 x 195 mm
T001301
Polosloup
T409801
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Ventuno

Madla ke skříňkám objednejte prosím separátně
Dvojumyvadlo 130 cm
dva otvory pro armaturu
1300 x 540 x 170 mm
instalace do zdi v kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo STEP 130 cm – T7224
T002001
instalace na desku
T002401
Polosloup
T409801

Umyvadlo 100 cm
jeden otvor pro armaturu
1000 x 540 x 170 mm
instalace do zdi v kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo STEP 100 cm – T7227
T001901
instalace na desku
T002301
Polosloup
T409801

Umyvadlo 80 cm
jeden otvor pro armaturu
800 x 540 x 170 mm
instalace do zdi v kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo STEP 80 cm – T7226
T001801
instalace na desku
T001501
Polosloup
T409801

Umyvadlo 70 cm
jeden otvor pro armaturu
700 x 540 x 170 mm
instalace do zdi v kombinaci se skříňkou
pod umyvadlo STEP 70 cm – T7225
T001701
instalace na desku
T001401
Polosloup
T409801

Bidet
jeden otvor pro armaturu
T515001

Bidet závěsný
jeden otvor pro armaturu
včetně upevňovacího setu
T601001 pro skryté upevnění
T515101

Klozet stacionární
s hlubokým splachováním
přítok vody zezadu, odtok vodorovný
T316101
Klozetové sedátko
T663701
Klozetové sedátko
s automatickým sklápěním
T663801

Klozet závěsný
s hlubokým splachováním
přítok vody zezadu, odtok vodorovný
včetně upevňovacího setu
T601001 pro skryté upevnění
T316401
Klozetové sedátko
T663701
Klozetové sedátko
s automatickým sklápěním
T663801
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Ventuno / Step nábytek
2 provedení dřeva a 2 provedení lak

U všech typů nábytku objednávejte prosím madla separátně

UZ - Wenge

WG - Vysoce lesklý lak bílý

T7252AA

UY - Americký ořech

YF - Vysoce lesklý lak červený

T7243AA

Skříňka pod dvojumyvadlo 130 cm
2 boční dvířka a ve středu výsuvný
kontejner s mechanismem
automatického dovírání včetně
sifonu J428467 a upevnění
dodáváno bez madla
1300 x 485 x 420 mm
T7224

Skříňka pod umyvadlo 100 cm
s výsuvným kontejnerem s
mechanismem automatického
dovírání včetně sifonu J428467
a upevnění
dodáváno bez madla
1000 x 485 x 420 mm
T7227

Skříňka pod umyvadlo 80 cm
s výsuvným kontejnerem s
mechanismem automatického
dovírání včetně sifonu J428467
a upevnění
dodáváno bez madla
800 x 485 x 420 mm
T7226

Madla ke skříňkám objednejte prosím separátně
Skříňka pod umyvadlo 70 cm
s výsuvným kontejnerem s
mechanismem automatického
dovírání včetně sifonu J428467
a upevnění
dodáváno bez madla
700 x 485 x 420 mm
T7225

Skříňka pod umyvadlo 70 cm*
s výsuvným kontejnerem s
mechanismem automatického
dovírání včetně sifonu J428467
a upevnění
dodáváno bez madla
682 x 485 x 400 mm
T7259

Skříňka pod umyvadlo 80 cm*
s výsuvným kontejnerem s
mechanismem automatického
dovírání včetně sifonu J428467
a upevnění
dodáváno bez madla
782 x 485 x 400 mm
T7268

Vrchní deska
70 cm

684 x 486 x 25 mm

T7260

80 cm

784 x 486 x 25 mm

T7269

100 cm 1004 x 486 x 25 mm T7275
110 cm 1085 x 486 x 25 mm T7271

* U těchto modelů je nutné zakoupit vrchní desku separátně
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Ventuno / Step nábytek
Vrchní deska
pro kombinaci s postranní
zásuvkovou skříňkou – T7228
300 x 465 x 25 mm
T7233
425 x 465 x 25 mm
T7234

Postranní zásuvková skříňka
30 cm*
dodáváno bez madla
300 x 485 x 400 mm
T7228

Výsuvný kontejner*
montáž jen ve spojení
s postranní zásuvkovou skříňkou
dodáváno bez madla
125 x 485 x 400 mm
T7229

Postranní zásuvková skříňka
30 cm*
pro kombinaci se skříňkou T7259 a
T7268
dodáváno bez madla
300 x 485 x 400 mm
T7273

* U těchto modelů je nutné zakoupit vrchní desku separátně

Madla ke skříňkám objednejte prosím separátně
Závěsná skříňka 30 cm
s dvířky, uvnitř skleněné poličky
dodáváno bez madla
300 x 200 x 825 mm
T7276

Vysoká skříňka 35 cm
se dvěma dvířky, uvnitř 3 skleněné
poličky a kontejner s mechanismem
automatického dovírání
dodáváno bez madla
350 x 350 x 1625 mm
Levá verze
T7231
Pravá verze
T7232

Sada odkládacích misek
do výsuvného kontejneru
2 ks – 100 x 100 x 65 mm
2 ks – 150 x 100 x 65 mm
T724767

Dělicí příčky do výsuvného
kontejneru
Od 1000 do 700 x 150 x 150 mm
T724667
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Ventuno / Step nábytek
Madlo SQUARE
madla nutno objednat
ke skříňkám separátně
35 x 20 x 35 mm
T7252AA

Madlo MODERN
madla nutno objednat
ke skříňkám separátně
110 x 20 x 20 mm
T7243AA

Držák na ručníky
montáž jen ve spojení s
postranní zásuvkovou skříňkou
40 x 330 x 65 mm
K2227AA

Dvojitý držák na ručníky
montáž jen ve spojení s
postranní zásuvkovou skříňkou
40 x 330 x 100 mm
K2229AA

Zrcadlo 100 cm
otočitelné, s osvětlením a vypínačem
1000 x 55 x 825 mm
T724267
otočitelné, bez osvětlení
1000 x 30 x 825 mm
T723967

Zrcadlo 70 cm
otočitelné, s osvětlením a vypínačem
700 x 55 x 825 mm
T724167
otočitelné, bez osvětlení
700 x 30 x 825 mm
T723867

Zrcadlo 50 cm
otočitelné, s osvětlením a vypínačem
500 x 55 x 825 mm
T724067
otočitelné, bez osvětlení
500 x 30 x 825 mm
T723767

Skleněná polička pod zrcadlo
100 cm
1000 x 135 x 18 mm
T7251AA
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Ventuno
Skleněná polička pod zrcadlo
85 cm
850 x 135 x 18 mm
T7250AA

Skleněná polička pod zrcadlo
70 cm
700 x 135 x 18 mm
T7249AA

Skleněná polička pod zrcadlo
50 cm
500 x 135 x 18 mm
T7248AA

Poznámky

36
37

38
39

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623,
415 74 Teplice
Tel.: +420 417 592 111
Fax: +420 417 560 772

Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace. KK2363000

www.idealstandard.cz

