
Нора Блюмер 
Архитект

„�Интериорът�на�баните��
е�важна�част�от�
дизайнерската�концепция.�
Ако�атмосферата�в�тях��
е�приятна,�гостът��
с�удоволствие�отново��
ще�посети�хотела.”

Добре дошли в  
Ideal Standard
Ideal Standard е компания с дългогодишни традиции  
в Европа, датиращи още от началото на миналия век:

През 1901 г. компания от Съединените американски щати 
основава в Берлин първия си клон - „Nationale Radiator 
Gesellschaft“. Скоро чрез обединяване и придобиване,  
към него се присъединяват и други фирми от Франция, 
Италия и Англия. Така са поставени основите на една  
голяма компания, философията на която обединява всички 
нейни филиали в Европа. През 1950 г. наименованието  
й е променено на сегашното „Ideal Standard”.

През последните 50 години Ideal Standard постоянно 
разширява присъствието си в Европа. Инвестирането  
в нови заводи, силните национални и международни  
пазари и широко обхватната продуктова гама ни позволяват 
да предлагаме пълни програми за всички цели на 
приложение в баните и в санитарните помещения - от пълно 
обзавеждане на бани за частни клиенти до новаторски  
и функционални решения за обществения сектор.

Компанията ни е ориентирана традиционно към продукти 
за нежилищната сфера. Съвместно с различни институции 
и архитекти от цяла Европа сме разработили многобройни 
решения за санитарни помещения, които отговарят на 
високите изисквания, на стандартите и спецификациите за 
обекти от различни браншове.Така бяха сътворени редица 
продукти, които запленяват с пълната си симбиоза между 
форма и функция. Много от тях са родени в студията на 
водещи европейски индустриални дизайнери.

Поради постоянно нарастващите изисквания и 
необходимостта от екологична експлоатация, изборът  
на правилните продукти за нежилищни сгради е от голямо 
значение. Този ръководен принцип гарантира, че избраните 
от Вас продукти на Ideal Standard предлагат очакваните от 
Вашите клиенти функционалност, удобство, икономичност  
и дълъг експлоатационен живот, както и че артикулите  
са съобразени със законовите изисквания за приложение  
в хотелския сектор.

Константин Цойке 
Мениджър на хотел

„�Дизайнът�на�нашите�
бани�е�от�решаващо�
значение�за�начина,�
по�който�хотелът��
ни�ще�въздейства��
на�гостите.”
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Съдържание 

05 Препоръки

29 Продукти за хотели

17 Ноу-хау

57 Спецификации

Става съвсем несъзнателно, почти като ритуал-гостът 
влиза в хотелската стая, оставя куфара си и поглежда 
в банята. Днес посетителите имат особено високи 
изисквания по отношение на баните в хотелите.  
Те биха желали банята да е място, гарантиращо им 
спокойствие и осигуряващо интимност за релаксиране 
след натоварения работен ден. Но преди всичко тя 
трябва да е чисто и атрактивно кътче, от което гостът  
да остане възхитен. Банята трябва да позволява 
свобода на движенията и комфорт за хора с намалени 
двигателни способности. В допълнение към това 
клиентите на хотелите имат и все по-високи  
очаквания за разумно и отговорно изразходване  
на природните ресурси.

Освен с естетиката хотелиерът трябва да се съобразява 
и с много други аспекти. Банята трябва да е стилна, като 
същевременно позволява бързо и лесно почистване.  
Тя трябва да е високо функционална и с дълъг 
експлоатационен живот. Освен това се очаква да 
обединява егрономичен дизайн с функции за пестене  
на вода и енергия, които да спомагат за намаляване  
на разходите. 

Често се налага да се правят компромиси, за да се 
намери баланс между всички тези изисквания. Това 
обаче няма да Ви се наложи, ако изберете хотелските 
бани на Ideal Standard. 

Едни от водещите индустриални дизайнери в Европа 
са разработили по поръчка на Ideal Standard модерни 
серии продукти - функционални и с убедително 
естетическо въздействие. Всички модели предлагат 
енергоспестяващи функции, икономичен разход на 
вода и лесна поддръжка. Те отговарят на нормативните 
изисквания и са в съответствие със стандартите. 

Оптимални решения  
за перфектно  
обзавеждане на баните 
в хотелите

05 Препоръки
06  Фокус върху дизайн  

и иновации
08 Истории на успеха

17 Ноу-хау
18 Норми и стандарти
20 Техника на бъдещето

29  Предложения за 
обзавеждане

30 Разкошна баня
34 Баня „Тенденция”
38  Баня „Вълшество  

с пространството”
40 Пуристична баня

44 Баня без бариери
48  Обществено 

пространство
52 Изключителна баня

57 Спецификации
58 Разкошна баня
61 Баня „Тенденция”
64  Баня „Вълшество  

с пространството”
65 Пуристична баня
68 Баня без бариери
70  Обществено 

пространство
72 Архитектурна баня
77 Информация
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Препоръки  
Ideal Standard – 
препоръки за нас 
Съдържание  
06 Фокус върху дизайн  
  и иновации
08 Препоръки от обекти

Наличието на добри препоръки 
е важно за всеки, тъй като те 
са доказателство за качество 
и квалификация.

Зад истински стойностния 
дизайн на нашите продукти 
застават известни дизайнери 
и архитекти. Ние можем да се 
препоръчаме и с всички онези 
хотели, които са предпочели 
нас и нашите продукти.
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Фокус върху  
дизайн и иновации 
От много години за Ideal Standard работят престижни дизайнери.  
Техните творчески нагласи са импулс за ориентиран към бъдещето дизайн. 
Това в комбинация с нашия опит, иновативни технологии и най-модерни 
производствени процеси води до създаването на уникални продукти с 
високо качество, които допринасят за увеличаване стойността на сградите, 
като същевременно ни дава увереност за посрещане предизвикателствата 
на утрешния ден.

Дизайнът е основа за успеха  
и целесъобразността на всяка 
сграда, на всяко място или продукт. 
Отличният дизайн не може да 
съществува сам за себе си – той 
трябва да се вписва идеално в 
проекта и да допринася в максимална 
степен за функционалността.

Философията на дизайна на 
Ideal Standard е простичка: Човекът 
е в центъра на банята. Нашите 
продукти търпят постоянно  
развитие в съответствие с неговите 
нужди. От десетилетия насам  
някои от най-известните 
представители на европейската 
дизайнерска сцена работят съвместно 
с Ideal Standard, за  

да създадат съобразена с 
конкретното предназначение 
комбинация от форма и 
функционалност, която да  
се превърне в база за създаването  
на всички продукти на Ideal Standard.

Продуктите на Ideal Standard са 
отличавани с най-известните награди 
за дизайн и могат да бъдат видени в 

Алберто Меда

Ronen Joseph

Фриис & Молтке ДизайнРобин Левин, RDI

Ронен Йозеф

Франко Бертоли

Артефакт Индустрикултур

Ахил Кастиглиони

Марк Садлер

Барони & Валериани

Матео Тун

престижни постоянни експозиции, 
като например в Дизайнерския 
център Нордхайн-Вестфален или в 
Музея на модерното изкуство  
в Ню Йорк. 

Част от нашата корпоративна 
култура включва преразглеждане 
на конвенционалния начин на 
работа, следване на нови идеи и 

работа с иновативни материали. 
Положителната нагласа към 
нетрадиционни решения, доведе 
до разработката на продукти, без 
които вече не бихме могли да си 
представим модерните съвременни 
бани. Всичко това е било и 
продължава да бъде движеща сила 
за нашите новаторски продуктови 
решения. Ще си позволим да 

цитираме думите на Валтер Гропиус, 
архитект и основател на школата 
„Баухаус”: Изключителният дизайн 
е „интегрална част от всяко нещо  
в живота”. 

И в бъдеще ние все така ще 
продължаваме да се съобразяваме  
с традициите си и с отговорността 
си пред обществото.
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архитектурно бюро „Зегер Мюлер”, 
а нетрадиционният и екстравагантен 
интериорен дизайн на хотела е 
роден изпод перото на реномираните 
лондонски архитекти, „дуото” 
Джестико + Уайлз.

По думите на Нусрет Мусаджик, 
отговорен проект-мендиджър на Walter 
Maier Ingenieure GmbH, строителният 
предприемач и инженерната фирма  
за техническо обезпечаване на сградата 
са взели съвместно решение за 
комплексно обзавеждане на баните към 
стаите в хотела и на общите сервизни 
помещения с продуктите от санитарен 
фаянс на Ideal Standard. „Определящи  
за това бяха високото качество на 
дизайна и на продукцията, както и 
отличният производствен сервиз на  
Ideal Standard, който също допринесе  
за завършването на обекта в срок.”

Препоръка 1:  
Хотел „Анделс”, Берлин

�„�Превърнат�от�строителни�руини��
в�луксозен�хотел:�С�последователната�
си�дизайнерска�концепция�хотел�
„Анделс”�в�Берлин�наложи�нови�
мащаби�в�по-високия�сегмент”

„�Комплексно�
обзавеждане�
с�керамика�на�
Ideal�Standard.”

Превърнат от „Руината Rossi” в 
дизайнерски хотел, на „Ландсбергер 
Алее”, на мястото, където днес 
се намира хотел „Анделс”, в 
продължение на 13 години се  
е извисявал бетонният скелет на 
търговския център „Ландбергер 
Аркаден”, планиран от починалия 
през 1997 г. известен италиански 
архитект Алдо Роси. За да стане 

възможно превръщането на най-
старата и най-голяма инвестиционна 
риуна в столицата на Германия в 
най-модерния дизайнерски хотел 
в Берлин, разработилите проекта 
фирми от Виена „UBM” и „Warimpex” 
са инвестирали 110 милиона Евро. 
Високата 60 м футористична сграда 
с разположения около нея остъклен 
скай бар е планирана от берлинското 

Препоръка 1:

Хотел „Анделс”

Местоположение:

Берлин

Изискването

При планирането 
беше представена 
идеята за модерна 
баня, обзавеждането 
на която е съобразено 
със съществуващите 
специфики на сградата.

Концепцията

С използване на 
неутрални цветове и 
на висококачествени и 
ненатрапващи се елементи 
от обзавеждането бяха 
създадени елегантни 
и неподвластни на 
времето бани.

„
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Препоръка 3: 
Хотел Кемпински  
Ривер Парк, Братислава

Препоръка:

Кемпински Хотел,  
Ривер Парк 

Местоположение:

Братислава, Словакия 

Изискването

Създаване на луксозна 
атмосфира в баните, 
отговаряща на 
съвременните изисквания 
на хотелите „Кемпински”.

Концепцията

Обзавеждане на баните 
в класически елегантен 
стил, подчинено на 
модерните стандарти за 
функционалност. 

Хотел „Kempinski River Park” е с уникално 
разположение на брега на живописния 
Дунав, в близост до историческия център  
на днешната столица на Словакия.  
От откриването му през лятото на 2010 г. 
новият 5 звезден хотел „Kempinski River 
Park” е една от топ-дестинациите  
за любителите на сценичните изкуства  
и за туристите лукс класа от цяла Европа. 

С хармоничното комбиниране на различни 
материали, като стъкло, метал и дърво, 
отличеният с престижни награди архитект 
Ерик ван Егерат е претворил тук в реалност 
понятието за модерен, луксозен дизайн. 
Хотелът се отличава с изключително уютно 
вътрешно обзавеждане.

Модерният европейски дизайн с лек 
класически нюанс, подчертан с италианска 
мебелировка и целенасочено използване на 
луксозни материали, като например черен 
мрамор, пясъчник, подове от розово дърво 
и кадифе, допринася за превръщането на 
хотел „Kempinski River Park” в изискано 
място, което гостите с удоволствие биха 
посетили отново.

Препоръка 2:  
Grand Resort, Бад Рагац

�„�Превърнат�от�
термален�извор��
в�един�от�
водещите�в�Европа�
Wellbeing�&�Medical�
Health�Resort”

Grand Resort в Бад Рагац е място, където 
традицията среща бъдещето. Легендарният 
извор, който от векове дарява на хората 
термална вода с телесна температура,  
е сърцето на този известен курорт. Тук,  
на около 500 000 квадратни метра паркова 
площ, културата на швейцарските гранд 
хотели е перфектно комбинирана с лукса  
в хотелиерството, уелнеса и първокласните 
кулинарни умения. За да се утвърди  
позицията му на водещ в международен 
мащаб Wellbeing & Medical Health Resort от  
5 звездна лукс класа са инвестирани повече  
от 100 млн. евро. Инвестиционната 
програма е включвала и 56 ексклузивни спа-
апартамента и спа-ателиета, които са били 
изградени като допълнение към „Grand Hotel 
Quellenhof”, както и пълното реновиране на 
„Grand Hotel Hof Ragaz”.

 

След повторното си откриване „Grand 
Hotel Hof Ragaz” вече се презентира със 125 
хотелски бани и апартамента, отличаващи се 
с новия си блясък и изключителен комфорт. 
Новите бани предлагат уют в традиционен 
стил, съобразен с историческите особености  
на строителството. За пълното им обзавеждане 
са използвани смесители и аксесоари от 
класическата линия Retro на JADO. 

Обзавеждането на новия спа хотел с 56 
луксозни спа апартамента е сътворено под 
ръководството на интериорния дизайнер 
Клаудио Карбоне. Всяка баня представлява 
своеобразен уелнес-оазис с хидромасажна 
вана и парна душ кабина. В някои от баните 
има и сауна. По тръбите тече само природна 
термална вода. Във всички луксозни 
спа-апартаменти за душовете и ваните е 
използвана изключителната QFive система.

Препоръка:

Grand Resort

Местоположение:

Бад Рагац, Цюрих

Изискването

Ново обзавеждане 
на баните, което 
да удовлетвори 
максималните изисквания 
за комфорт и лукс.

Концепцията

Душ-системата QFive 
на Ideal Standard 
предлага с технологията 
за вграждане на 
чувствителни на 
допир елементи 
единствено по рода си 
Wellness-преживяване. 

�„�Модерен�
европейски�
дизайн�с�лек�
класически�
нюанс”
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„�Дизайн�на�Матео�Тун��
в�хотелската�баня.”

Получилата отличието Red Dot „Best 
of the Best“ конзолна тоалетна чиния 
Tonic допълва цялостната пуристична 
привлекателност на банята. В 20-те 
апартамента на хотела се поддържа 
усещане за изобилие. Всеки от тях 
разполага с по 2 мивки с IQ стенни 
смесители към тях. Отделна тоалетна 
за гости придава окончателна 
завършеност на обзавеждането.

В общите сервизни помещения са 
инсталирани електронни писоари 
San Remo с функция за пестене на 
вода и смесители Ceraplus, които 
се задействат без да е необходимо 
да се пипат с ръка - оптимални 
предпоставки за максимална 
икономия и санитарна хигиена.

Препоръка 4:  
Хотел „Atlantic Congress Hotel”, Есен

„Нов�привлекателен�пункт�в�област�Рур”

„Atlantic Congress Hotel” в Есен 
е хотел от групата на хотелите 
„Zech” с категория 4 звезди и е 
член на Worldhotels - каталога на 
първокласните хотели. Със своите  
248 стаи и апартамента хотелът 
предлага луксозно усещане за 
модерен дизайн. 

Баните в хотела се вписват 
хармонично в цялостната атмосфера 
на стил и изисканост. Мивката 
подчертава луксозния IQ смесител 
за мивка на JADO. Линията IQ 
е разработена от италианския 
архитект и дизайнер Матео Тун 
и изкушава с изчистения 
пуристичен език на формите.

Препоръка:

„Atlantic Congress Hotel”

Местоположение:

Есен

Изискването

Модерна естетика 
с подчертана 
функционалност.

Концепцията

Комфортни светли  
бани, обединяващи 
модерна техника и 
луксозен дизайн.
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  Хотел „Apex”, Единбург Един хотел от най-висока 
класа – за взискателни пътници.

  Хотел Icon, Лутън Една традиционна 
търговска къща е била превърната в изпълнен  
с живот високо технологичен хотел.

  Имение Lower Slaughter, Котсуолдс 
Изторическият чар на тази постройка 
излъчва несравнима елегантност.

Great Britain 
ullamcorper condimentum, 

tellus nulla frgilla elit, a iaculis nulla.

  Шератон Летище Малпенса 
Модерен луксозен бизнес хотел  
с 450 стаи.

  Площад „Сан Лоренцо”, Коле 
Вал д’Елса Старателна реставрация и 
модернизиране до 4 звезди на един от 
емблематичните исторически символи 
на Тоскана.

  Меркюри, Париж Комфортен, 
модерен и идеален за опознаване 
на града на светлините.

  Хотели Boscolo, Рим 
Трио от 5 звездни хотели  
в сърцето на Вечния град.

Франция 
Един омагьосващ  

свят с особен чар.

Италия  
Исторически градове, център на модата  

и на средиземноморската наслада от живота.

Европейски изисквания

Като работеща в глобален мащаб 
компания, позиционирана и 
произвеждаща на различни места 
в Европа, Ideal Standard създава 
изключително добри възможности 
за партньорство с хотелите. 
Фундаменталните ни познания за 

много от европейските пазари ни 
дават възможност да предложим  
на хотелиерите продукти и решения, 
отговарящи, както на техническите, 
така и на законовите изисквания на 
съответната държава. 

Висококачествените и функционални 
продукти на Ideal Standard са 
намерили приложение в баните на 
много реномирани хотели не само  
в цяла Европа, но и по целия свят.

Великобритания 
Елегантен живот в 

английската провинцията, исторически 
градове и модерен “urban chic.”
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При създаването на дизайн за 
хотел, който си е поставил цел да 
получи определен брой звезди, 
няма място за неясни и съмнително 
формулирани представи. За да се 
осигури неограничен достъп за 
хора с увреждания например, не е 
достатъчно да се монтират няколко 
парапета или дръжки. Законовите 
разпоредби, както и стандартите в 
сферата на хотелиерството, поставят 
изисквания по отношение размерите, 
обзавеждането и оценяването на 
баните в хотелите.

  |  17Hoy-xay



Звезди за хотелите 
Критерии

Както показват анкетни проучвания, 
в профила на изискванията от 
страна на гостите на хотелите, тези 
по отношение на банята заемат все 
по-високо място. Същевременно 
хотелската баня се явява и конкурентен 
фактор, а също и признак за качество. 

Действащият каталог на критериите 
във връзка с категоризацията на 
хотелите и определянето на звездите 
им от Съюза за категоризация на 
хотелите (Hotelstar union) също се 

съобразява с това: Около 9% от 
пълния възможен брой точки се дават 
за критерии, свързани с размерите и 
комфорта на сервизните помещения.

От януари 2010 г. в Германия, 
Австрия, Чехия и Швеция при 
определянето на звездите се прилага 
общ каталог на критериите на Съюза 
за категоризация на хотелите. Целта е, 
чрез повече прозрачност и сигурност 
на клиентите да се предложат единни 
за няколко държави критерии за 

избор на хотел. Също така с това се 
цели стимулиране и повишаване на 
репутацията и качеството на хотелите 
в държавите-членки.

За да получите информация за 
класифициране на хотелите, Ви 
препоръчваме да се свържете със 
Съюза на хотелите в конкретната 
държава и/или с HOTREC, Брюксел 
(www.hotelsars.eu).

Хотели - критерии за планиране на бани,  
wellness и сервизни помещения

Последователното планиране на 
местата за wellness и на сервизните 
помещения в хотелите е основа 
за сигурност в работата им в 
дългосрочен план. То е предпоставка 
за щадящо околната среда и 
икономично използване на водните 
и енергийни ресурси, осигурява 
комфорт и не на последно място 
доволни посетители.

Ideal Standard има повече от сто 
годишен опит в обзавеждането  
на сервизни помещения в хотелите. 
Надеждност, отлична техника и 
най-високо качество са решаващите 
предимства, които предлагаме на 
нашите клиенти. Продуктите ни 
спомагат за оптимизиране на разходите 
за вода и енергия и осигуряват комфорт 
и хигиена в банята.

Застоялата вода и отлагането на 
котлен камък трябва да се избягват, 
а също така и неправилното 
инсталиране и непрофесионалната 
поддръжка и екпсплоатация. 
Потребителят носи отговорност за 
това, изграждането и експлоатацията 
на инсталацията да съответства на 
техническите изисквания. Във водата, 
която се използва не трябва да се 
съдържат причинители на заразни 
болести. Тя трябва да е чиста и с 
добър вкус. 

Важни стандарти, директиви  
и регламенти: 
-Наредба за питейната вода (TrinkwV)
- DIN EN 806 (Технически правила  
за инсталации за питейна вода)

- DIN 1988 (TRWI – инсталации за 
питейна вода) Технически правила 
на DVGW / DVGW – Германски 
съюз за газ и вода/ Закон за 
защита от инфекции 

-EN 1717
- VDI 6000 (също и лист 3 и 4)  
/VDI – Съюз на инженерите в Германия/

-VDI 6023
- Шумоизолация по DIN 4109 
DIN 18024 / DIN 18025 
(изграждане на обектите достъпни 
за хора с намалени двигателни 
способности)

-DVGW работен лист W551
-DVGW работен лист W553
- DVGW информация за водата 
№ 55 (Без гаранция и без 
претенции за изчерпателност.)
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БЕЗОПАСНОСТ НА ГОСТИТЕ

Хотелиерите са задължени по закон 
да осигурят безопасността на своите 
гости по време на престоя им в хотела. 
Статистически погледнато баните са 
едни от помещенията, криещи  
най-много опасности. И важи, както  
за жилищните, така и за хотелските 
бани. Ideal Standard е разработила 
редица технологии, които дават 
възможност на архитектите 
да интегрират високо ниво на 
безопасност във всяка хотелска баня. 

Оптимална защита срещу 
подхлъзване

Нашата транспарентна обработка, 
осигуряваща защита срещу 
подхлъзване за вани и поддушови 
корита, беше отличена със златен 
медал на световно изложение за 

иновации „INPEX” в САЩ.  
Продуктът на водна основа  
предлага 10 години гаранция  
срещу пожълтяване.

Функция за плавно затваряне. 
Тоалетните седалки с функция за 
плавно затваряне са оборудвани с 
механизъм, осигуряващ бавното им 
и плавно затваряне, което спомага за 
избягване на шума и предпазва ръцете 
от наранявания.

Вана Connect. Високата само 49 
см вана позволява лесно влизане 
в нея, като същевременно плоско 
оформеното й дъно и скрития 
преливник позволяват нивото 
на водата да е същото, като при 
традиционните модели. 

Супер плоско поддушово корито. 
Благодарение на височината на 
монтиране, която е едва 4 мм, това 
поддушово корито, монтирано близо 
до пода и характеризиращо се с дълъг 
експлоатационен живот, представлява 
едно от най-безопасните решения 
за хотелите, тъй като разликата във 
височините между пода и горната му 
част е намалена до минимум. 

Термостатно регулиране. Високо 
чувствителните термостатни 
смесителните на Ideal Standard дават 
възможност за прецизен контрол на 
температурата на водата. Освен това 
благодарение на функцията “Cool 
Body” температурата на корпуса на 
смесителя се поддържа близка до  
тази в помещението.

Съществени за дизайна на модерните хотелски бани са не само 
естетическите аспекти. Трябва да се имат предвид също така  
и фактори, оказващи непосредствено влияние върху ефективността  
и функционалността на хотела. 

ХИГИЕНА 

Чистата и добре поддържана баня 
е нещо задължително за всеки 
хотел – нищо не трябва да напомня 
за предишните й посетители. 
И това се отнася не само за 
визуалното й възприемане.

Качеството на водата е от 
решаващо значение за банята. 
Най-вече от гледна точка на 
антибактериалната профилактика. 
Бактериите се размножават 
предимно в температурния диапазон 
от 30 до 45°C и вдишването им може 
да предизвика заразяване 
със сериозни заболявания. 

За повишаване ефективността 
на профилактиката Ideal Standard 
предлага специални смесители 
от серията CeraPlus, позволяващи 
лесно приложение на термичната 
дезинфекция. 

При душовете с намален аерозолен 
ефект от сериите Senses и Ideal Rain 
рискът от инфекция е намален 
до минимум. 

Тоалетните седалки и капаци, 
капаците за писоари, както и 
акрилните вани разполагат с 
една невидима защита.

Ideal Plus – иновативното 
покритие на изделията от 
санитарна керамика осигурява 
лесна поддръжка на повърхностите, 
възпрепятства отлагането на 
замърсявания върху тях и по този 
начин улеснява почистването. 

За нашите смесители използваме 
Soft Pex шлаухи, които са гладки 
отвътре и с това противодействат 
на задържането на хранителна 
среда за бактериите.

Техника на бъдещето 
Перфектна хигиена и дългосрочна безопасност
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Съзнанието за екологични 
решения все повече нараства и в 
хотелиерството и ресторантьорството. 
За да бъдат отличени хотелите, които 
проявяват висока ангажираност по 
отношение опазването на околната 
среда, италианската природозащитна 
организация Legambiente връчва 
своите отличия „EcoLabel“. Подобно 
на нея и Асоциацията на хотелите 
EcoWorld е въвела система за оценка, 
по която на хотелите се дават 
листа („Leaves“), вместо познатите 
ни звезди. Броят на тези листа 
е в зависимост от екологичните 
стандарти на съответния хотел.

Очевидно е: Природосъобразният 
дизайн е крайно необходим, защото 
всеки гост на хотел изразходва за 
една нощувка средно около 30 kWh 
енергия и разхищава повече от 60 
литра вода, просто като я остави да 
тече в продължение на пет минути, 

докато си мие зъбите. Потенциалните 
възможности за икономии са огромни. 
И това може да се направи със 
съзнанието, че те са от значение не 
само за разходите, а и за природните 
ресурси. Смесителите на Ideal 
Standard, които дават възможност да 
се пести вода, могат да спомогнат за 
чувствително намаляване на разходите 
за вода в хотелите. 

ЕКОЛОГИЧНА система. В много от 
смесителите на Ideal Standard са 
вградени регулиращи механизми  
с екологична функция. При повдигане 
на ръкохватката на смесителя 
след известно време се усеща 
съпротивление. Това показва, че  
е достигнат дебит 50%. В повечето 
случаи това количество вода е 
достатъчно. Така разхищаването 
й се намалява. Естествено, ако е 
необходимо, ръкохватката може  
да се отвори и до дебит 100%. 

Ограничители на дебита. Възможно 
е смесителите в сгради с високо 
налягане на водата да пускат 
понякога твърде голямо количество. 
Монтирането на ограничители на 
дебита в захранващите тръбопроводи  
гарантира, че ще се подава само 
толкова вода, колкото е необходима.

Аератор за регулатора на струята. 
Тази приставка просто се монтира 
към регулатора на струята на 
смесителя. Получаваната чрез нея 
въздушно-водна смес осигурява 
ефективно измиване. 

4,5 l тоалетни. С помощта на 
специален дизайн, оптимално 
съобразен с количеството на 
измиващата вода, е възможно 
тоалетните да бъдат измивани с 4,5 
вместо с 6 литра вода. Разходът на 
вода може да бъде намален на до 60% 
от този при традиционните тоалетни.

Бани за посетители с регулирано потребление 

Среден брой 
ползвания дневно 

Средeн разход на 
вода

Поток/Дебит Общ разход

Душ 2
Средно 5 мин. за 
вземане на душ

8 (л/м) 80 л

Мивка 
Миене на зъби  
Миене на ръце

 
2 
7

 
Ползване за 4 мин 
Ползване за 2 мин.

 
5 (л/м) 
5 (л/м)

 
40 л  
70 л 

Тоалетна 5 4,5 литра за пускане 
на вода * 5 ползвания

27 л 

Общ разход на стаята 217 л

ИКОНОМИЧЕН РАЗХОД НА ВОДА И ЕКОЛОГИЧНОСТ

Бани за посетители без регулиране на потреблението 

Среден брой 
ползвания дневно 

Средeн разход на 
вода

Поток/Дебит Общ разход

Душ 2
Средно 5 мин. за 
вземане на душ

12 (л/м) 120 л

Мивка 
Миене на зъби 
Миене на ръце

 
2 
7

 
Ползване за 4 мин.
Ползване за 2 мин.

 
9 (л/м) 
9 (л/м)

 
72 л 
126 л

Тоалетна 5 9 литра за пускане на 
вода * 5 използвания

45 л

Общ разход за стаята 363 л

За една стая се спестяват по 146 литра вода дневно.

Техника на бъдещето
Максимална ефективност 
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Избирането на устойчиви и лесно 
почистващи се смесители би допринесло 
за намаляване на разходите за почистване 
и за ремонт, което от своя страна би 
увеличило печалбата. Съществуват много 
продукти на Ideal Standard с дизайн, 
осигуряващ намаляване на разходите  
в дългосрочен план. 

Закрити ръбове, от които се подава 
водата за измиване на тоалетната. 
Ефективното почистване на откритите 
ръбове, от които изтича водата за 
измиване, изисква много време и усилия. 
За разлика от тях почистването при 
закритите ръбове е съвсем лесно и бързо.

Стенен монтаж. При конзолните тоалетни 
чинии и бидета замърсяването е по-малко, 
отколкото при стоящите модели,  
а почистването на пода става бързо  
и лесно. 

Ideal Plus. Покритие на повърхностите 
на керамичните продукти, осигуряващо 
дълготрайна защита срещу замърсяване 
посредством известния ефект на лотоса. 

Flat Jet. Тази самозатваряща се 
хидромасажна дюза е монтирана почти  
на едно ниво със стената на ваната,  
с което се намалява събирането на вода  
и нечистотии.

Скрит монтаж. Навсякъде, където това  
е възможно, свързващите и закрепващите 
елементи са скрити от корпуса на 
смесителя. Така повърхностите, които 
трябва да се почистват, са много по-малко 
и има много по-малко ниши, в които да 
мога да се събират бактерии.

С комплекта за вграждане EASYBox за 
скрит монтаж Ideal Standard представя 
новаторска концепция за душове и 
смесители за вани, както и за отделни 
термостати. Новоразработената технология 
не само улеснява специалистите при 
планирането на водопроводните 
инсталации, но и предлага идеално 
решение за почти всяка ситуация. 
С новият EASYBox практически няма за 
какво повече да се мечтае, независимо 
от това дали става въпрос за лесен 
монтаж, отстраняване на проблеми 
или за гъвкави решения. 

Ideal Standard дава гаранция за наличие  
на резервни части 10 години след 
закупуване на продукта.

ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ,  
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Техника на бъдещето
Максимална ефективност 
Съществени за дизайна на модерните хотелски бани са не 
само естетическите аспекти. Трябва да се имат предвид също 
така и фактори, оказващи непосредствено влияние върху 
ефективността и функционалността на хотела. 
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НОВАТОРСКА ТЕХНИКА ПРИ СМЕСИТЕЛИТЕ 

В сравнение с обикновените смесители, 
тези с високотехнологични 
затварящи механизми с интегриран 
ограничител при 50% дебит 
гарантират до 4 000 литра годишна 
икономия на вода от един смесител. 

Затварящ механизъм с Еко функция: 
в средно положение на ръкохватката 
подава студена вода и с това спомага 
за намаляване на енергийните разходи.

С почти диамантената си твърдост 
керамичните уплътнителни 
дискове практически не се 
износват и са с изключително 
дъгъг експлоатационен живот.

Вградените аератори тип „CACHE”  
са в съответствие с изискванията  
на DIN EN 246.

Душ комплектите от колекцията 
Senses са с патентован турбомеханизъм 
с пулсова честота 55 Hz, с който се 
постига много силна масажна струя 
при нисък разход на вода.

EASYBox, новият универсален 
комплект за скрит монтаж, подхожда 
перфектно за всички вградени 
душове и смесители на Ideal Standard.

ТЕРМОСТАТНИ СМЕСИТЕЛИ

Термостатните смесители 
на Ideal Standard предлагат 
изключително големи потенциални 
възможности за икономии. Със 
специалната си екологична функция, 
те дават възможност за намаляване 

разхода на вода до 50% от този при 
обикновените смесители с една или 
с две ръкохватки. Като се добави 
към това и изключително бързото 
регулиране на температурата на 
водата, възможните икономии 

при тази система, например при 
вземане на душ, достигат до почти 
60%. Следователно инвестицията, 
направена за тези смесители, 
ще се изплати на потребителя 
в най-кратки срокове.

Колекцията смесители Attitude предлага модели с вградени аератори тип „WATERFALL”. 
Специален регулатор на дебита редуцира изразходваното количество вода до само 5 
литра на минута. А образуващата се водна струя създава усещане за истински водопад.

Термостатите на Ideal Standard предлагат оптимална икономия на вода и енергия

Двуръкохватков 
смесител

Смесител с една 
ръкохватка

Термостатен  
смесител

Литра / мин. 20 20 10 (екологична функция) 

Продължителност на вземането на 
душ в секунди

348 
(вкл. регулиране температурата 
на водата и оставянето й да тече 

по време на сапунисването)) 

314 
(вкл. регулиране температурата 

на водата)
302

Годишни разходи за вода в евро 389,53 351,47 169,02

Годишни разходи за енергия в евро 169,35 152,81 73,49

Годишни разходи в евро – общо 558,88 504,28 242,51

Годишна икономия в евро в 
сравнение с двуръкохватков смесител

54,60 316,37

Разходи за едно вземане на 
душ в евро

0,76 0,69 0,33

База за изчисляване (Германия): 2 вземания на душ на ден за 1 хотелка стая, температура на водата при вземане на душ 38 °C, 
примерни разходи: 4,60 C/m3, 0,2 C/kw/h.

Безопасност  
Технологията “Cool Body” (фиг. под CeraTherm 50) при термостатите на Ideal Standard предотвратява нагряването на тялото на 
смесителя и така елиминира опасността от изгаряне.
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Нетрадиционни 
решения  
за хотелски бани
Съдържание 
30  Разкошна баня
34  Баня „Тенденция”
38  Баня „Вълшество 

с пространството”
40  Пуристична баня
44 Баня без бариери 
48  Обществено пространство
52 Архитектурна баня

Клиентите, посещаващи малки 
луксозни хотели със собствена 
индивидуалност, имат съвсем 
различни очаквания по отношение 
на банята в хотела от тези, които 
предпочитат международните 
хотелски вериги.

Широкообхватните колекции 
продукти на Ideal Standard, 
предназначени специално за 
хотелите, Ви дават възможност да 
намерите оптималното решение за 
всеки конкретен обект. Независимо 
от това дали става въпрос за 
обикновено обзавеждане или за 
най-висока лукс класа, всяка баня би 
извлекла само ползи от продукти, 
отличаващи се с елегантен стил и 
висока функционалност. 
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Разкошна баня 
Когато изисканият  
вкус и елегантността  
са от най-голямо 
значение

Simply U Dynamic мивка 80 cm, 
Tonic конзолна тоалетна чиния, 
UltraFlat поддушово корито 
160 x 80 cm, JADO IQ стенен 
смесител за умивалник – 
Вграден душ комплект.

Допълнителна�информация�
за�продуктите�ще�намерите�
на�стр.�32�–�33.
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Страница�вляво: 
T013401 SimplyU Dynamic  
мивка 80 cm,
H2059AA IQ стенен смесител,
H2025AA JADO IQ смесител  
за монтаж на периферията  
на ваната,
K313061 Tonic конзолна 
тоалетна чиния,  с включена 
тоалетна седалка от дуропласт  
с плавно затваряне

Страница�вдясно: 
K518701 UltraFlat поддушово 
корито, на нивото на пода,
A4773AA JADO душ глава,
A4770AA JADO IQ ръчен  
душ комплект,
A5473AA JADO IQ вграден 
термостат за душ.
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Connect конзолна тоалетна 
чиния със седалка, Active 
термостатен смесител за 
вана/ душ – стенен, Senses 
душ комплект 900 mm, 
Connect душ-вана с акрилен 
челен панел и стъклен 
параван за вана.

Допълнителна�информация�
за�продуктите�ще�намерите�
на�стр.�36�–37.

Баня „Тенденция”
Баните разпалват въображението,
налагат мнения, доказват готовност  
за приемане на новостите

E806501 Connect  
Sphere мивка за  
полу-вграждане 45 cm,
B8059AA Active 
смесител за 
умивалник.
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Страница�вляво:
E794501 Connect Cube
мивка 60 cm,
B8059AA Active 
смесител за умивалник.

Страница�вдясно:
A4050AA Active
термостатен смесител 
за вана/ душ – стенен, 
T2432AA Senses
душ комплект 900 mm,
E020401 Connect душ-вана  
с акрилен челен панел, 
E025301 и стъклен  
параван за вана E0268AA.
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Praktischer Purismus 

Баня „Вълшество  
с пространството”
Концепция, 
отличаваща се 
с ефективност, 
функционалност и 
липса на орнаменти 
Перфектно 
разположение

E806501 Connect Sphere мивка 
за полу-вграждане 45 cm,
А3440АА Celia смесител,
E803501 Connect конзолна тоалетна 
чиния със седалка E712801.
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Пуристична баня
Модерен стил и 
комбинация от 
материали

Strada мивки за монтаж върху 
плот, Attitude смесители за 
умивалник, Simply U конзолно 
биде, Simply U конзолна 
тоалетна чиния със седалка, 
Senses душ комплект 900 mm, 
Melange вграден термостат, 

JADO душ 300 mm с окачване 
към стена, UltraFlat поддушово 
корито, на нивото на пода 
90 x 90 cm.

Допълнителна�информация��
за�продуктите�ще�намерите��
на�стр�42–�43.
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Горе:
K078101 Strada мивки  
за монтаж върху плот,
A4594AA Attitude смесители 
за умивалник.

Вляво:
J469401 Simply U  
конзолно биде,
J452101 Simply U конзолна 
тоалетна чиния със 
седалка J452201,
A4602AA Attitude смесител 
за биде.

T2432AA Senses душ  

комплект 900 mm,

A4891AA Melange  

вграден термостат,

A4771AA JADO душ 300 mm  

с окачване към стена,

K517301 UltraFlat поддушово 

корито, на нивото на пода  

90 x 90 cm.
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Баня без бариери  
Добре обмислен, комфортен 
дизайн за хора 
със специални потребности

Contour 21 конзолна тоалетна 
чиния, за хора с увреждания,  
с опорно приспособление 700 mm, 
вкл. седалка за тоалетна чиния,
Contour 21 мивка 650 mm,  
с възможност за достъп с инвалидна 
количка, Ceraplus термостатен 
смесител за умивалник,  
с егрономична ръкохватка.

Допълнителна�информация��
за�продуктите�ще�намерите��
на�стр.�46�–�47.
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Вляво:
V216801 Contour 21 
мивка 650 mm, 
с възможност за достъп 
с инвалидна количка,
A4092AA Ceraplus 
термостатен смесител  
за умивалник, с 
егрономична ръкохватка,
V340401 Contour 21 
конзолна тоалетна чиния, 
за хора с увреждания,  
с опорно приспособление 
700 mm, вкл. седалка за 
тоалетна чиния K705301.

Вдясно:
A4088AA Ceraplus 
термостат за душ,
T2421AA Senses душ 
комплект с тръбно 
окачване 900 mm.
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Обществено пространство
Приветливи и икономични
варианти за обзавеждане на
обществени сервизни помещения

Oval мивки за вграждане 
под плот 570 mm, Moments 
електронни смесители 
за умивалник, Washpoint 
конзолна тоалетна чиния 
със седалка за тоалетна 
чиния с плавно затваряне, 

Connect писоар,  
Ceraplus електронен 
сензор за писоар.
Допълнителна�информация�
за�продуктите�ще�намерите�
на�стр.�50�–�51.

48  |  Ideal Standard – Хотелска баня Обществено пространство  |  49



Вляво:
R410261 Oval мивки за 
вграждане под плот 570 mm,
A3908AA Moments електронни
смесители за умивалник.

Вдясно:
R950201 Washpoint конзолна 
тоалетна чиния с включена 
седалка за тоалетна чиния  
с плавно затваряне R392101, 
E816601 Connect писоар,
A3732XJ Ceraplus електронен
сензор за писоар.
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Архитектурна баня
Нова изчистена линия като 
израз на последователната 
ориентация към качество 

K077701 Strada мивки за 
монтаж върху плот 50 cm,
A4587AA смесител JADO 
Glance Compact,
J452101 Simply U конзолна 
тоалетна чиния със седалка,
K518301 UltraFlat поддушово 
корито 120 x 90 cm на  
нивото на пода,
A4771AA JADO Glance душ,

A4569AA JADO Glance 
душ комплект,
A5455AA JADO Glance вграден 
индивидуален термостат, 
H2105AA JADO Glance  
смесителна батерия за монтаж  
на периферията на ваната.�
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K077901 Strada мивка за 
вграждане под плот 50 cm,
H2027AA JADO IQ стенен 
смесител за умивалник,
K313061 Tonic конзолна 
тоалетна чиния с включена 
седалка с плавно затваряне,
K518401 UltraFlat поддушово 
корито 120 x 100 cm,  
на нивото на пода.

A4771AA JADO IQ  
душ, 300 mm,
A4569AA JADO IQ 
душ комплект,
A5579AA JADO IQ вграден 
индивидуален термостат. 
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Спецификации за  
планиране  на банята  
На следващите страници 
се съдържа детайлизирана 
информация за продуктите, 
препоръчани за 
представените тематични 
дизайнерски бани.

Съдържание
58 Разкошна баня
61 Баня „Тенденция”
64 Баня „Вълшество с пространството”
65 Пуристична баня
68 Баня без бариери
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72 Архитектурна баня
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Умивалник 
DYNAMIC 80 см, 
колекция Simply U  
T013401

JADO IQ душ комплект 
A4770AA

JADO душ глава 300 мм 
A4773AA

TONIC Конзолна тоалетна  
чиния с включена седалка  
с плавно затваряне  
K313061 

 

UltraFlat поддушово корито 
160х80 см, на нивото  
на пода 
K518701

Крака за  
поддушово  
корито
K860167

Сифон с капак
Ø 90мм
K7817AA

65

Ø
38

73

A7740

1600

180

800

57
50

70

130 Träger mit Dichtsystem

10

Ø300

Ø60

Ø24

12

100
150

G½

A4773

Разкошна баня
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315

745

800

200 180
72

285

520

35

120 110

100 280 100

80
595

645
795 850

187

72

209

A4483 Wall Mounted
Basin Mixer

15
52

50

49

106

115

½”

28

15535

180

180

fixing
screws55

360

540

220
320

K3101 Tonic wall mounted wc

400

60

15outlet
102 OD

180
fixing centres

355concealed fixing
(supplied)

80

52025202

839837

499 - 056499 - 056

lenap sseccA lauDlenap sseccA lauD

2000

1512

1332

913872

185

256

294

91

137-163

183

204

A3914AA Moments Single Lever
Exposed Bath Shower Mixer

½”
male

1020

87

900

A4942 Alfiere handspray,
slider bar and shower kit

High end chic

T013401
Simply U Dynamic 80cm basin

A4483AA
Simply U wall mounted basin mixer

K310101
Tonic wall mounted wc

L6222EO
Synergy 800 Wetroom panel

L6224EO
Synergy 1000 Front panel

K6190AA
Moments shower column

K606001
Tonic 180x80 Idealform bath

AA3914AA
Moments exposed bath shower mixer

AA4942AA
Alfiere handspray and Flexible hose

and slide bar kit

L6229EO
Synergy 160x80 tray

850

100
70

5655

110 135

T0134 80cm basin
Simply U Dynamic Basin

745

800

285

520
315

100 100280
fixing bolt centres

E0070 (x 2)
wall fixing set
(not supplied)

K6190AA
Moments shower column

L6222EO
Synergy 800 Wetroom panel

L6224EO
Synergy 1000 Front panel

45

810

1610 67

190

805

1600 x 800 FT

L6229EO  ????
Synergy 160x80 tray

204

102

69

176

Ø60 Ø60

Ø18

Ø42Ø42

150

540
435

360

180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102 60
400

150

540
435

360

180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102 60
400

Спецификации за планиране на банята 

IQ Стенен смесител  
за умивалник 
H2059AA

IQ вградена част
H3918NU

(поръчва се отделно)
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Connect Sphere мивка за 
полу вграждане 45 см 
E806501

JADO IQ вграден 
индивидуален 
термостат  
A5473AA

EASY-BOX  
универсален 
комплект за 
вграждане-
вътрешна част
(поръчва се 
отделно)
A1000NU

Connect Cube мивка 
E794501

Active смесител   
за умивалник
B8059AA

Разкошна баня Баня „Тенденция”
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IQ смесител за монтаж  
на периферията  
на ваната 
H2025AA

H2025  3 hole bath shower mixer

232

85 - 120 85 - 120

Ø60 Ø60 Ø60

Ø44

Ø35

Ø12
G½

G½ G½

G½

G½

Ø48

60
max

50
max

38
max

G1

Ø24 215

Ø28 Ø32
G¾ G¾

M15x1

200

130

415
Ø35

270

280

350
450

65
195

450

170 140

150 570

850
620

X

X

415
Ø35

270

280

350
450

65
195

450

170 140

150 570

850
620

X

X

160

116
86

min
350

Ø63

max 150 30-50

G1¼

G /3 8

280
460

60

480
600

195

200 Ø30Ø35

850
850

795 795

80
150

082082

140175

470

565 565
615

615

280
460

60

480
600

195

200 Ø30Ø35

850
850

795 795

80
150

082082

140175

470

565 565
615

615

37

28

Ø163

144

73-95 80-102

1830-65

55-77
55-77

18
5-
40

G½

G½

G½

G½

A5473
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Баня „Тенденция”
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Ø70

81
120

168
190

G½

G½

150

137-163

295

Connect конзолна  
тоалетна чиния 
E803501

Connect тоалетна седалка 
E712801

Ø55

Ø102
60400

155
285

540
430

360

320220
355

180

Ø25

Ø55

Ø102
60400

155
285

540
430

360

320220
355

180

Ø25

900

900

900
900

860

860

860
860

22.5

22.5

22.5

22.5

40

40

40

40

360 max

360 max

360 max

360 max

25

25

25

25

13.5

13.5

13.5

13.5

Senses душ  
комплект 900 мм
T2432AA

Connect - Shower акрилна 
вана 170х90 см с крака, 
сифон и скрит преливник. 
Дясна версия.
E020401

Акрилен челен панел 
E025301

Стъклен параван 
E0268AA

Active термостатен 
смесител за вана/ 
душ - стенен
A4050AA

700
290

1700

1700 1050

1050

110

490
900

70

40

375
390

90

270
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Connect Sphere мивка за 
полу вграждане 45 см
E806501

Connect конзолна 
тоалетна чиния 
E803501

Connect тоалетна седалка 
E712801

Баня  „Вълшество с 
пространството”

Пуристична баня

Strada мивка за монтаж  
върху плот
K078101

Ø63

Ø51

Ø35

350
max 150 30-50

G1¼G /3 8

159

116
87

13°

max 35

360

430
550

155
180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102

95

410

360

430
550

155
180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102

95

410

Attitude смесител 
за умивалник
A4594AA

SimplyU конзолна  
тоалетна чиния 
J452101 

SimplyU тоалетна седалка  
J452201

136

136

Ø52

Ø52

Ø63

Ø63

max. 25

max. 25

39

39

109

109

359

359

max
150

max
150

G1¼

G1¼

30-50

30-50

71

71

A3440AA

A3440AA

Celia смесител 
за умивалник
A3440AA

415
Ø35

270

280

350
450

65
195

450

170 140

150 570

850
620

X

X

415
Ø35

270

280

350
450

65
195

450

170 140

150 570

850
620

X

X

Ø55

Ø102
60 400

155
285

480
395

360

320
220

355

180

Ø25

Ø55

Ø102
60 400

155
285

480
395

360

320
220

355

180

Ø25

285

210

420

Ø35

B

A

14
5

54
5

59
5 77

3 C

13
0

280

150

A
600
500

B
570
470

C
830
850

K0778
K0777

600 570 830 K0791

Спецификации за планиране на банята 64  |  Ideal Standard - Хотелска баня   |  65



Пуристична баня

JADO душ 300 мм с 
окачване към стена 
A4771AA

Melange вграден 
термостат
A4891AA

EASY-BOX  
универсален 
комплект 
за вграждане-
вътрешна част
(поръчва се отделно)
A1000NU

  |  67

Attitude смесител за биде 
A4602AA

900

900

900
900

860

860

860
860

22.5

22.5

22.5

22.5

40

40

40

40

360 max

360 max

360 max

360 max

25

25

25

25

13.5

13.5

13.5

13.5

37

28

Ø163

144

73-95 83-105

18
30-65

58-80
55-77

18
5-
40

G½

G½

G½

G½

A4891

Senses душ  
комплект 900 мм
T2432AA

900

185

185

900
57

90

72

130 Träger mit Dichtsystem

OKFFB

Ultraflat поддушово 
корито 90 x 90 см 
K517301

Крака за  
поддушово корито
K859867

Сифон Ø 90мм
K7817AA

360

550 265

80

130

320

180 12.5

210

220

100

410

360

550 265

80

130

320

180 12.5

210

220

100

410

SimplyU конзолно биде 
J469401

Ø63

Ø51

Ø35

350
max 150 30-50

G1¼G /3 8

159

133
81

20°

max 35

Ø300

Ø60

Ø24

12

40
90

½
G

A4771

450
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650

460

400
545

225
85

20035

200 160

280 10

850
800740

565

140

650

460

400
545

225
85

20035

200 160

280 10

850
800740

565

140

141

min 50

160

49

154
100

M27.5 x 1.5

Баня без бариери

Contour 21 мивка 65 cм,
с възможност за достъп с  
инвалидна количка
V216801

Ceraplus термостатен 
смесител за умивалник,
с егрономична ръкохватка
A4092AA

Ceraplus термостат за душ,
с ергономични ръкохватки 
A4088AA

297
150

137-163 7

A4088

G½

G½

Ø70

157

95297
150

137-163 7

A4088

G½

G½

Ø70

157

95

900

900

900

900

855

855

855

855

120

120

120

120

136

136

136

136

317 max

317 max

317 max
317 max

21

21

2121

Ø24

Ø24

Ø24Ø24

T2421B

T2421B

T2421B
Contour 21 конзолна 
тоалетна чиния  
за хора с увреждания, 
проекция 70 cм
V340401

Contour 21 седалка за 
тоалетна чиния  
K705301

45

400

Ø55

Ø102

310

180

180

320
220

355

Ø25

700

355

430

Contour 21 700 WH WC

45

400

Ø55

Ø102

310

180

180

320
220

355

Ø25

700

355

430

Contour 21 700 WH WC

Senses душ комплект с
тръбно окачване 900 мм 
T2421AA
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Обществено пространство

Washpoint конзолна 
тоалетна чиния с включена 
седалка за тоалетна чиния 
с плавно затваряне  
R950201 

Washpoint седалка за 
тоалетна чиния 
с плавно затваряне
R392201 
 

Ceraplus електронен 
сензор за писоар 
-външна част 
A3732XJ  

Забележка:

За монтаж с електронни  

кутии A3794NU, 

A3795NU, A3796NU 

(поръчват се отделно) 

Connect писоар
E816601

610

300

330

400

485

355

580

280

635

Ø50

Ø35

160

160

8

19

Oval мивка за вграждане
под плот 57 cм
R410261

Moments електронен
чучур за умивалник
A3908AA

Забележка:

За монтаж с електронни кутии 

A3807NU, A3808NU, A3809NU и 

индивидуален термостат 

A3813NU или с централен  

термостат

(поръчват се отделно)

570

85 355 410

130*

515

215

150
520570

850

OKFFB

Befestigung unter einer Holzplatte

Befestigung unter einer Marmorplatte

1

1

2

2

3

3

4

4

7

7

5

Befestigungsklammer
Sechskantschraube M 6x35 mit Mutter
und Unterlegscheibe /
Holzschraube M 6x35 mit Unterlegscheibe
Gummipolster
dauerplastistischer Installationskitt~
Zweikomponenten-Giessharz

1
2

3
4
5

160

153

Ø55

Ø63
max 150max

35

30-50

160
750

G1¼

525

155

430

365

180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102
60

400

525

155

430

365

180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102
60

400
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Архитектурна баня  

Strada мивка за монтаж  
върху плот 50 см 
K077701

SimplyU конзолна  
тоалетна чиния
J452101

SimplyU тоалетна седалка  
J452201

JADO Glance Compact
Смесител за умивалник
A4587AA

JADO душ 300 мм  
с окачване към стена 
A4771AA

Ø63

Ø53

30-50

G1¼

87121

33

53 xa
m

200

ca. 400 max 150

JADO Glance  
душ комплект 
A4569AA

Ø300

Ø60

Ø24

12

40
90

½
G

A4771

450

A4569

A4569

A4569 A4569

Ø18

Ø18

Ø18 Ø18

71

71

71

71

900

900

900

900

1012

1012

1012

1012

JADO Glance
вграден 
индивидуален 
термостат  
A5455AA

EASY-BOX 
универсален 
комплект за 
вграждане-вътрешна 
част (поръчва се 
отделно)
A1000NU

37

28

157

144

73-95 83-105

17
30-65

58-80
55-77

18
5-
40

G½

G½

G½

G½

A5455

285

210

420

Ø35

B

A

14
5

54
5

59
5 77

3 C

13
0

280

150

A
600
500

B
570
470

C
830
850

K0778
K0777

600 570 830 K0791

360

430
550

155
180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102

95

410

360

430
550

155
180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102

95

410
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Архитектурна баня  

UltraFlat поддушово 
корито 120 x 90 см 
на нивото на пода  
K518301

Крака за  
поддушово корито
K859967

Сифон Ø 90мм
K7817AA

Strada мивка за вграждане под 
плот 50 см
K077901

340

500
592

216
432

170 20

850

570520

150

Tonic конзолна тоалетна  
чиния с включена седалка 
с плавно спускане  
K313001 

Tonic тоалетна седалка 
K704701

JADO IQ вграден 
индивидуален 
термостат 

A5579AA

EASY-BOX  
универсален  
комплект 
за вграждане-
вътрешна част
(поръчва се отделно)
A1000NU

37

28

Ø157

144

73-95 83-105

17
30-65

58-80
55-77

18
5-
40

G½

G½

G½

G½

A5579

220

100
157

85 - 120 85 - 120 85 - 120

H2105 Glance 4TH bath shower mixer

Ø58

Ø29max
73

74

G¾

G½

G¾

max
37

G½

G¾
Ø29

39

Ø59

210

Ø58

38 max

Ø32

M30x1.5

M15x1

JADO Glance смесител  за монтаж на 
периферията на ваната
H2105AA

JADO IQ Стенен 
смесител за умивалник
H2036AA

IQ вградена част
H2070NU

(поръчва се отделно)

126 116.5
34-64

Ø70

52

65

"
½

G 209-179

H2037

1200

180

900

55
50

7070

130130 Träger mit Dichtsystem

150

540
435

360

180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102 60
400

150

540
435

360

180

220
320 355

12.5 Ø55

Ø102 60
400
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Нашите специалисти в 
Проектния бизнес ще 
Ви окажат подкрепа 
във Вашето планиране
Започвайки с предварително съставяне 
на продуктова спецификация и през 
целия период на изпълнение на 
Проекта, ние можем да съдействаме 
по изработката дизайна на банята и 
да консултираме нашите партньори на 
строителния обект. Всеки проект налага 
специални изисквания за прилагане, 
поддръжка и дизайн, функционалност 
и стойност на продуктите. Много 
често става въпрос не само за отделен 
продукт, а за комплексно оборудване в 
рамките на общата концепция  
на проекта.  

По всички тези въпроси специалистите 
по Проектен бизнес на Идеал Стандарт 
ще Ви окажат подкрепа. Ние се явяваме 
обединяващата връзка между архитекти, 
дизайнери, строителни компании и 
фирми за монтаж на оборудване,а също 
така хотелски вериги и хотелски оператори.

Като международна компания, 
Ideal Standard International участва в 
осъществяването на проекти в много 
региони и страни. Нашите консултанти, 
работещи в Представителствата на 
Компанията в тези региони, както и в 
България са готови да Ви предоставят 
цялата необходима индивидуална 
поддръжка на всички етапи от 
планирането и строителството на 
хотелската баня.

Допълнителна 
информация
Идеал Стандарт полага всички усилия, 
предоставената в тази брошура 
информация да бъде правилна и 
точна. Въпреки това, Идеал Стандарт 
не носи отговорност за пълнотата на 
информацията, която се съдържа в нея.

Идеал Стандарт си запазва правото 
по всяко време, също така и без 
предварителна декларация да въвежда 
промени в брошурата.

Отделни снимки могат да имат 
отклонения в нюанси на цвят.
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Продукт Гаранционен 
срок

Изделия от санитарен 
порцелан 
Санитарна арматура

Доживотна 
гаранция 
5 години

Душ комплекти и 
аксесоари за баня

2 години

Мебели 2 години

Огледала 1 година

Акрилни вани 25 години

Хидромасажни системи 5 години

Душкабини 2 години
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