ET VELLYKKET PROJEKT ER RESULTATET AF GODT SAMARBEJDE
Med et bredt projektsortiment, kan vi tilbyde tilpassede totalløsninger til det danske marked, med Ideal Standard &
Børma armatur- og bruseløsninger kombineret med sanitetsporcelæn og møbelsæt.
Sortimentet er nøje udvalgt til at tilgodese alle sektorer af det danske marked, fra high-end designløsninger til basis
projektprodukter.

Børma A6

- krom

Indbygningsarmatur til brus

- tilgang: G1/2"

Varenummer: F1138AA
VVS: 727377304

- indbygningsdybde: 60 mm
- keramisk kartouche
- kan temperaturbegrænses
- afg. G1/2"
- inkl. håndbruser, bruserslange og bruserholder

NB: Husk hus for PEX 1 sæt F960747NU 745116880

Børma Indbygningsarmatur til brus – F1138AA/727377.304
Type: 1-grebs indbygningsarmatur til brus, med keramisk kartouche med mulighed for temperaturbegrænsning. Med
pindegreb i metal, pindlængde 27 mm, 1/2” afgang ned.
Med bruserholder, cylinderformet håndbruser og metalflex bruseslange 1500 mm.
Overflade: Krom
Mål: Indbygningsdybde 60 mm.

Inspiration til det offentlige toiletrum

Hygiejne Redefineret

Nu mere end nogensinde, er hygiejne en vigtig del af hverdagen. Derfor skaber vi hos Ideal Standard
totale toiletrums-løsninger, der tager renlighed til et helt nyt niveau - specifikt til dit behov og budget og
komplet med al den tekniske- og design-elegance, du vil forvente af vores prisbelønnede portefølje.
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Sætter en ny standard
for hygiejne
Fra stænkfri urinaler og selvrensende
rimless toiletter til berøringsfrie armaturer
er vores toiletrumsprodukter intelligent
designet med optimal hygiejne for øje. Og
med alle vores kollektioner, der passer
smukt sammen, er der ingen bedre måde
at se dine ideelle løsninger komme til live.
Award winning Intellimix® >

Sensorflow berøringsfri armatur

Tesi Væghængt toilet med AquaBlade skylleteknologi

Sphero® stænkfri urinaler; Sensorflow berøringsfri armaturer

Hygiejne i aktion
40% af folk har postet online om en toiletrumsoplevelse
på en restaurant, bar eller indkøbscenter.
Kilde: Creating Better Washrooms whitepaper, udgivet af Ideal Standard, 2019.

Her for dig
Fra dine første ideer til den endelige installation, vil vi arbejde tæt sammen med dig på alle stadier, for at skabe den
løsning du har brug for. Med vores specifikationsekspertise og dybe branchekendskab kan vi levere en
designservice, der er uovertruffen.

Hygiejne på arbejdspladsen
73% af slutbrugerne mener, at kvaliteten af toilettet på deres arbejdsplads
har en effekt på deres personlige komfort og velvære på arbejdspladsen.
Kilde: Creating Better Washrooms whitepaper, udgivet af Ideal Standard, 2019.

Komplette løsninger
Vores ”Solutions Finder” gør arbejdet let at finde det rigtige toiletrum for dig. Brug værktøjet til at finde ideelle
løsninger til dit projekt, og lad os så tale om, hvordan vi kan få det til at fungere perfekt for dig.

Offentlige toiletter

Hoteller & Gæsthuse

Kontorer
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(https://idealstandard.ac-page.com/dkwashroom2021?solution=s21i13)
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