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Ideal Standard in zee met Italiaans designduo
Ludovica & Roberto Palomba

Een opmerkelijke primeur voor Ideal Standard International op ISH 2019: de eerste resultaten van de samenwerking 
met de topdesigners Ludovica en Roberto Palomba worden onthuld. Het Milanese duo dook in de archieven van het 
merk en ging aan de slag met de ontwerpen van de eerste Italiaanse ‘Design Masters’.

In december 2018 kondigde Ideal Standard International, 
wereldleider in badkameroplossingen,de samenwerking aan met 
Ludovica en Roberto Palomba, grote namen in de wereld van 
architectuur en interieur- en industrieel design. In 1994 richtten 
beiden in Milaan de Palomba Serafini Associati op, waar ze nu 
ook samen met het team van Ideal Standard in een eigen Design 
Center de designfilosofie van het iconische merk herdefiniëren.

Die samenwerking past dan ook perfect in de lange traditie van 
Ideal Standard International, die altijd gebaseerd was op een 
wisselwerking tussen technologie en avant-garde design. Zo 
werd in de jaren 50 en 70 al samen met Design Masters als Gio 
Ponti en Achille Castiglioni de badkamer van puur functionele 
tot belevingsvolle leefruimte hertekend. Vandaag daagt het merk 
zichzelf opnieuw uit om de bakens van badkamerdesign eens te 
meer te verzetten.  

Uniek erfgoed als inspiratie voor modern design
“Van die eerste design masters is er nog een schat aan tekeningen 
en ontwerpen in onze archieven bewaard gebleven”, zegt Torsten 
Türling, CEO van Ideal Standard International. “Als aanhangers/

volgelingen van deze vroege meesters kan ik geen betere designers bedenken dan Ludovica en Roberto Palomba, om 
dit rijke en unieke erfgoed te vertalen naar de 21ste eeuw.” 

Roberto Palomba: “Goed design overstijgt het functionele en krijgt een tijdloze dimensie. Sommige designs van Ponti en 
Castiglioni zijn de beste illustratie daarvan. Ik vind het alvast een eer om in de voetstappen van deze Italiaanse iconen te 
kunnen stappen, om samen met Ideal Standard International niet alleen de badkamer, maar design in het algemeen te 
herdefiniëren.” 

De eerste resultaten van deze spannende interactie tussen Ideal Standard en Palomba Serafini Associati worden getoond 
tijdens ISH 2019, de internationaal toonaangevende vakbeurs voor sanitair en energietechniek, van 11 tot 15 maart in 
Frankfurt, Duitsland.

Voor meer informatie : www.idealstandard.be 
Contact : RCA – Hilde Meus - Hilde.meus@rca.be 
Ideal Standard – Linda Goossens - lgoossens@idealstandard.com



Over Ideal Standard International
Ideal Standard International is één van ‘s werelds toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige badkameroplossingen 
voor residentiële, commerciële en gezondheidszorg gebouwen.  Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, België; de 
privévennootschap heeft bijna 9500 mensen in dienst en 16 productievestigingen en is actief in meer dan 60 landen in 
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Door de nieuwste technologieën te gebruiken en  door te werken met wereldklasse 
designers, focust het bedrijf zich op het ontwikkelen van innovatieve badkameroplossingen in diverse productcategorieën 
inclusief badkamerporselein, kranen, baden, douches, meubels en accessoires. De producten worden verkocht onder 
sterke internationale en lokale merken zoals Ideal Standard, Armitage Shanks (UK), Porcher (Frankrijk), Ceramica Dolomite 
(Italië) en Vidima (Oost-Europa).

Over Ludovica en Roberto Palomba
Ludovica en Robert Palomba zijn internationaal gerenommeerde architecten en ontwerpers, gevestigd in Milaan. In 
1994 richtten ze Palomba Serafini Associati op, de studio die wereldwijd designprojecten voor architectuur en interieur, 
en tentoonstellingen voor industrieel design ontwikkelt. Als strategische consultants en art directors voor verschillende 
historische designbedrijven en internationale merken zijn ze bekroond met tal van internationale erkenningen, zoals de 
Compasso D’Oro (Italië), Australian International Design Award (Australië), Good Design Award (VS), Interior Design’s Best 
of the Year Award (VS), Icon Design Awards (Mexico), Wallpaper Design Award (UK), German Design Award (Duitsland), 
Red dot Award (Duitsland), Elle Decoration International Design Award.


