
Det smarte valg til pålidelige armaturer

CERAFLEX®



FANTASTISK
FOR DINE
KUNDER.
ENKELT 
FOR DIG.
Vi mener, at det er vigtigt at få lighed i  
balancen mellem nem installation og total 
kundetilfredshed.

Resultatet ses i vores nye Ceraflex® 
armaturserie. 

Ved at kombinere innovative teknologier 
med smarte nye designs, vil disse yderst 
pålidelige løsninger gøre det muligt for dine 
kunder at spare penge i de kommende år.

Med sine enkle, men moderne linjer, er 
Ceraflex® designet til at supplere ethvert 
badeværelse eller køkken.

Den store forskel finder du indeni. Hjertet 
i Ceraflex® er vores helt nye keramiske 
kartouche. Vores bedste kartouche 
nogensinde, der giver betydelige 
omkostningsbesparelser i form af vand- og 
energibesparelser og en holdbarhed næsten 
dobbelt så lang som industristandarden.

Så dine kunder kan nyde attraktive, effektive 
armaturer, der fungerer problemfrit og sparer 
dem penge, og du kan spare værdifuld tid 
under installationen.



STIL, 
ENKELHED OG 
BESPARELSER
Ceraflex® sortimentet trækker på mere 
end 100 års erfaring på forkant med 
badeværelse og køkken design.

Vores nyeste kartouche inde i Ceraflex® 
armaturerne er vores slankeste endnu. 
Og det betyder, at serien er det ideelle 
valg til en lang række steder.

Uanset hvad din kundes projekt er, 
tilbyder Ceraflex® en smart løsning, der 
ser godt ud, fungerer problemfrit og 
sparer penge på lang sigt.

En serie af pålidelige 
løsninger til dit 
badeværelse og køkken



Håndvask 
med “push-open”
bundventil

PRODUKT OVERSIGT

HÅNDVASK

KØKKEN

Håndvask 
med træk-op 
bundventil

Håndvask 
uden bundventil

Håndvask BlueStart® 

med træk-op 
bundventil

Håndvask BlueStart® 

med “push-open”
bundventil

Håndvask BlueStart® 

uden bundventil

Køkkenarmatur
med C-tud

Køkkenarmatur 
BlueStart® 

høj model

Brusesystem
Idealrain C25

Brusersæt
Idealrain M3

Garanti

Vi fremstiller vores produkter i Europa og bruger 
materialer af højeste kvalitet for at opnå enestående 
holdbarhed. Som en ekstra sikkerhed ydes der som 
STANDARD 5 ÅRS DRYPGARANTI.

BAD & BRUS

CERAFLEX PASSER OGSÅ MED

Brusearmatur 
vægmonteret

Kar-/brusearmatur 
vægmonteret

Kar-/brusearmatur 
vægmonteret
- tud købes seperat

Brusetermostat
Ceratherm 50

Køkkenarmatur 
BlueStart®

lav model



CERAFLEX®

1. 2. 3.
Tag armaturet ud af kassen og 
kontroller at det er komplet i 
henhold til montageinstruktionen.

Placer armaturet over vasken, med 
de flexible slanger gennem  
installationshullet.

Monter spændepladen med 
gummipakningen på spændbolten 
og spænd M8 møtrikken med et 
passende moment og armaturet vil  
være stabilt fikseret og centreret.

DER ER EN GRUND TIL 
AT DET HEDDER EASYFIX

Spar op til 30% af din 
installationstid med vores 
EasyFix system.

M8
møtrik

Spændeplade & 
gummipakning

LET INSTALLATION
— SPAR 30% INSTALLATIONSTID

Ceraflex® bruger EasyFix-systemet. En enkelt
rustfri stålbolt sikrer og centrerer sammen med pakningen 
armaturet automatisk, så installationen kan kke være nemmere.
Alle komponenter kommer også færdigmonteret for 
at spare på din installationstid.



Udviklet i Tyskland, er vores nye keramiske 
kartouche den bedste, vi nogensinde har 
lavet. Og det siger noget, fordi vi opfandt 
den keramiske kartouche i 1960’erne.

Designet er slankere og mere holdbart. 
Hver del er blevet fremstillet til formålet, 
så hver del har en perfekt pasform, og 
passer bedre i kartouchen end nogensinde.

Kartouchehuset er blevet opgraderet til en 
ny, højtydende plastik. Det holder længere, 
fordi det er hårdere og modstandsdygtigt 
over for 95 grader i stedet for standard 80 
grader.

De keramiske skiver i kartouchen er blevet 
raffineret for at give den bedst mulige 
tætning, samtidig med at følsomheden 
opretholdes i kontrolleringen.

Hæverne er blevet forbedret med 
metalvinkler, der garanterer en perfekt 
pasform, i hele levetiden. Og 
vandstrømningsmekanismen er nu 
fremstillet af rustfrit stål, fremfor plastik, for 
øget holdbarhed.

Resultatet er en kartouche, der holder 
næsten dobbelt så lang tid som 
industristandarden - 500.000 bevægelser 
sammenlignet med standardens 300.000 
- hvilket svarer til 10-15 års regelmæssig 
daglig brug

I 1960’erne revolutionerede 
vi vandforvaltningen i 
badeværelset med opfindelsen 
af den keramiske kartouche.

LANGSIGTEDE BESPARELSER
TIL DINE KUNDER

1.
Langtidsholdbar kvalitet

Ceraflex® sparer også på vandet. En 
forbedret CLICK teknologi, med et 
mekanisk stop der begrænser vandflowet
- fuld flow kan let aktiveres, når det er 
nødvendig at fylde store gryder eller kander. 

Der er også brugt 5 liter/minut 
flowbegrænser - det er præcis hvad der er 
brug for til at vaske hænder, fremfor de mere 
almindelige 9 liter/minut. Over tid kan det 
betyde enorme besparelser, ikke mindst for 
hoteller, kontorer og lignende steder med 
mange daglige brugere.

Vandflowet er også mere effektivt nu. 
Flowet forbliver konstant, selv mens 
tempertaturen justeres.

Ceraflex® serien kommer også med vores 
egen BlueStart® teknologi, der sparer på 
energien ved at reducere unødvendig 
spild af varmt vand. Det er indstillet, 
så kun koldt vand kommer ud, når 
man åbner grebet i centerpositionen 
– den som brugeren starter med. Der 
er desuden en temperaturbegrænser, 
der kan begrænse temperaturen, så du 
får optimal energibesparelse eller som 
sikkerhedstop for at undgå skoldning.

Vi har ligeledes forbedret temperatur og 
flow konsistensen, så du kan regulere  
temperaturen mere sensitivt nu indenfor 
den mest brugte ‘comfort zone’ mellem 
34 and 42 grader.

2.
Vandsparer

3.
BlueStart® energisparer

L/MIN  
FLOW BEGRÆNSER5

TEMPERATUR
BEGRÆNSER

500,000
BEVÆGELSER

SLIMMER
OG MERE HOLDBAR

10-15
ÅRS DAGLIG BRUG

SMOOTH
BEVÆGELSE FOR  
UBESVÆRET PRÆCISION  
OG ULTIMATIV KOMFORT



  

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model VVS nr. Vare nr.

Håndvask 701915004 F1756AA

•	 træk-op/bundventil
•	 keramisk kartouche
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm spareluftblander 5 l/min.
•	 101 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere

Håndvaskarmatur 
med træk-op bundventil

Model VVS nr. Vare nr.

Håndvask 701406304 F1757AA

•	 push open bundventil
•	 keramisk kartouche
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm spareluftblander 5 l/min.
•	 101 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere

Håndvaskarmatur 
med “push open” bundventil

Model VVS nr. Vare nr.

Håndvask 701406004 F1758AA

•	 uden bundventil
•	 keramisk kartouche
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm spareluftblander 5 l/min.
•	 101 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere

Håndvaskarmatur 
uden bundventil

Håndvaskarmatur BlueStart® 
med træk-op bundventil

Håndvaskarmatur BlueStart® 
med “push open” bundventil

Håndvaskarmatur BlueStart® 
uden bundventil technology

Model VVS nr. Vare nr.

Håndvask 
BlueStart®

701407004 F1761AA 

•	 uden bundventil
•	 keramisk kartouche
•	 BlueStart®
•	 100% koldt vand ved midterstillet greb
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm spareluftblander 5 l/min.
•	 110 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere

Model VVS nr. Vare nr.

Håndvask 
BlueStart®

701917004 F1759AA 

•	 træk-op/bundventil
•	 keramisk kartouche
•	 BlueStart®
•	 100% koldt vand ved midterstillet greb
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm spareluftblander 5 l/min.
•	 110 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere

Model VVS nr. Vare nr.

Håndvask 
BlueStart® 

701407304 F1760AA 

•	 push open bundventil
•	 keramisk kartouche
•	 BlueStart®
•	 100% koldt vand ved midterstillet greb
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm spareluftblander 5 l/min.
•	 110 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere

Temperatur 
begrænser

CLICK  
teknologi

BlueStart® 
koldstart 
teknologi

ECO flow

EasyFix 
system

Flexible  
slanger

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1 Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1 Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1 Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1



  

Temperatur 
begrænser

CLICK  
teknologi

BlueStart® 
koldstart 
teknologi

ECO flow

EasyFix 
system

Flexible  
slanger

Model VVS nr. Vare nr.

Brus            726919004 F1762AA

•	 afg. G1/2”
•	 keramisk kartouche
•	 CLICK vandsparefunktion
•	 med forskruninger og rosetter
•	 tilgange: G3/4” omløbere
•	 kan temperaturbegrænses
•	 kan anvendes til håndvask og køkken

NB: HÅNDVASK & KØKKEN
KRÆVER 3/4” NIPPEL B960286AA
- SE TUDE UNDER F1764AA

Brusearmatur 
vægmonteret
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Kar-/brusearmatur
vægmonteret

Model VVS nr. Vare nr.

Kar/brus             726921004 F1763AA

•	 afg. til brus G1/2” 
•	 automatisk omskifter
•	 keramisk kartouche
•	 CLICK vandsparefunktion
•	 med forskruninger og rosetter
•	 24 mm luftblander
•	 162 mm tudfremspring
•	 tilgange: G3/4” omløbere
•	 kan temperaturbegrænses

15
0±
13

G
1/
2

Ø
70

+5
0°

G1/2

24

175-184

162-171

-5
0°

88

118-127 44

23°

79

Model VVS nr. Vare nr.

Kar/brus             726920004 F1764AA

•	 keramisk kartouche
•	 CLICK vandsparefunktion
•	 afg. til brus G1/2”
•	 keramisk omskifter
•	 med forskruninger og rosetter
•	 tilgange: G3/4” omløbere
•	 kan temperaturbegrænses

NB: TUD BESTILLES SEPERAT

15
0±

23
G

1/
2

Ø
70

10
0°

G1/2 76

390-395 (v/tudlængde 320)

87

58-63 200-320-400

79

19

°0
63

180°

Kar-/brusearmatur til svingtud
vægmonteret

Køkkenarmatur BlueStart®

lav model

Model VVS nr. Vare nr.

Køkken 705731004 F1753AA

•	 keramisk kartouche
•	 BlueStart®
•	 100% koldt vand ved midterstillet greb
•	 CLICK vandsparefunktion
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm luftblander
•	 228 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere
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med C-tud

Model VVS nr. Vare nr.

Køkken 705733004 F1755AA

•	 keramisk kartouche
•	 CLICK vandsparefunktion 
•	 kan temperaturbegrænses
•	 22 mm luftblander
•	 C-tud 200 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere
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Køkkenarmatur BlueStart® 

høj model

Model VVS nr. Vare nr.

Køkken 705732004 F1754AA

•	 keramisk kartouche
•	 BlueStart®
•	 100% koldt vand ved midterstillet greb
•	 CLICK vandsparefunktion
•	 kan temperaturbegrænses
•	 24 mm luftblander
•	 222 mm tudfremspring
•	 tilgange: flexslanger G3/8” omløbere
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Model Vare nr.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tud 160 mm  B960930AA
Tud 200 mm  B960351AA
Tud 320 mm  B960352AA
Tud 400 mm  B960353AA

Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1 Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1 Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1Trykgruppe: 150 kPa, Støjgruppe: 1



Ideal Standard Scandinavia 
Børma
Fynsvej 9
DK-5500 Middelfart
Danmark
 
Tel: +45 75 84 10 10
kontakt@idealstandard.com

www.børma.dk

Børma Ceraflex® brochure 2018
Der tages forbehold for trykfejl, udgåede 
varer samt farveforskelle fra det trykte 
billede.




