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Ventuno
и Step
Класическа елегантност

w
w

w
.id

ea
ls

ta
nd

ar
d.

co
m



В Ideal Standard  вярваме, че креативността е катализатор на непрекъсната еволюция в света на

банята. Като водеща европейска марка, Ideal Standard  се стреми да създаде жизнено пространство,

което максимално да отговаря на вашите потребности. Неотклонно следвайки  своята философия –

дизайн, функционалност и иновации, продуктите на Ideal Standаrd позволяват създаването на уни-

кална среда – място, което да отразява максимално личността на своя обитател.

Дух и материали се стремят да създадат една вселена, където ден след ден тяло и душа се потапят

в удоволствие с нови измерения. Открийте последните новаторски предложения, които ще завла-

деят вашите желания.
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Класическият дизайн е винаги на

мода. Представяме ви Ventuno –

колекция от порцеланови продукти за

баня, съчетаваща в себе си древната

философия със съвременните техно-

логии. Тя черпи вдъхновение от Дзен

архитектурата и Дзен ритуалите при

къпане. Тя  идеално се допълва със

Step - най-новата колекция от мебели

за баня на Ideal Standard. Колекцията

Ventuno се отличава със своите

заоблени, изчистени форми  и внася

истинска хармония във вашата  баня.

Франко Бертоли е архитект и дизайнер,
който си сътрудничи с  Ideal Standard
от 1984 г. Дизайнерското му студио в
Милано е отдадено на идеята за инова-
ция в дизайна, в създането и развива-
нето на дизайнерски концепции, и
представянето им пред света. През
1998 Бертоли е  отличен с наградата
ADI Design Index за колекцията Small –
първата, специално създадена за про-
странства с ограничени размери колек-
ция на Ideal Standard.

Дизайн
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има нова дефиниция
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реходна красота
Класическите, изчистени форми на колекцията Ventuno ще запазят

вечно своята привлекателност, тъй както древните Дзен принципи

ще бъдат винаги вдъхновение за дизайна. Можете да избирате

между моделите – с прави или със заоблени линии, като всеки един

от тях ще внесе класическа  елегантност във вашата баня.  Меките

линии на продуктите в съчетание с практичността им, създават чув-

ството на хармония и спокойствие.

+
функционалност

Кралските размери на мивките предоставят изклю-
чително удобство, максимално пространство и лесно
почистване. Щедрите форми и голямата вместимост на
коритото, осигуряват допълнителна практичност и про-
странство за личните ви ритуали в банята.



Вашата баня, 
вашият избор

Да създадете идеалната за вас баня е просто въпрос на избор. Колекцията Ventuno предлага богат

набор от комбинации, сред които да откриете тази, която отговаря на вашия стил, предпочитания тип

монтаж, размера, цвета на мебелите…Всеки един елемент от колекцията се съчетава перфектно с дру-

гите предложения от нея.

Вашата мивка
Създадени да внасят хармония и
практичност в едно помещение,
тези така удобни за употреба мивки
имат идеална форма – вписват се
по съвършен начин в облика на
вашата баня.
Можете да избирате между тради-
ционните овални мивки или пра-
воъгълните с плот.
Всеки модел се предлага в четири
размера. 

1 2 3

4 5 6

Вашите мебели
Основната идея при проектирането
на мебелите е възможността, която
дават за различни съчетания.
Шкафове за мивки, странични шка-
фове или шкаф-колоните от колек-
цията Step могат да се комбинират
по множество различни начини –
така, че най-добре да задоволят
всички желания.
Можете да избирате между три
изкусително примамливи покрития
– червен лак, американски орех или
венге. 

Вашето пространство за
съхраняване
Създадени, за да ви предложат
оптимална функционалност, колон-
ният шкаф и страничният стенен
шкаф са съвършеното допълнение
към вашата  мивка. Страничните
шкафове със стенно окачване
могат да бъдат монтирани отляво
или отдясно на мивката. Лесният
достъп и удобството са  ви гаран-
тирани, без значение какъв избор
ще направите. 

Вашите аксесоари
Аксесоарите от колекцията са до-
пълнителен щрих към елегантността
на вашата баня. Огледалата Ventuno
могат да бъдат окачени както хори-
зонтално, така и вертикално.
Удобната полица ви предоставя
допълнително пространство за
вашите принадлежности. При жела-
ние от ваша страна между два
шкафа или два продукта за баня
може да бъде монтирана изтегляща
се поставка за хавлии и така да се
увеличи свободното пространство в
банята.

Вашата тоалетна/биде
Със стоящ монтаж или конзолни,
WC продуктите Ventuno хармонич-
но се съчетават с всички мивки от
колекцията.
Продуктите  са не само  красиви на
външен вид, но и многофункцио-
нални.
С пестяща вода технология, лесно-
то  почистване и останалите инте-
лигентно замислени функции, те ви
гарантират максимална практич-
ност при употреба.

Вашите душ, вана
и смесители
Лесно е да постигнете цялостен
хармоничен облик на вашата баня,
благодарение на това, че продук-
тите от останалите колекции на
Ideal Standard – Active, Senses, Twist
и First, се съчетават по съвършен
начин с продуктите Ventuno. 
Изберете от многообразието на
продукти с привлекателна гладка
форма – всеки един от тях е
идеално допълнение към вашата
баня Ventuno.

На стр. 26 ще откриете нашите предложения за възможни комбинации на продуктите.



Вашият монтаж

Вашият цвят 
Изберете между три впечатля-

ващи покрития – от дърво

(венге или американски орех)

или червен лак. След това си

харесайте една от  двете

предлагани дръжки за шкафа

и добавете съвършения фина-

лен щрих към желания облик

на вашата баня. 

Правоъгълна мивка за монтаж
тип „мивка в мебел”
Мивката с широк  плот е вградена в шкафа и
по този начин създава цялостна композиция.
Малкият процеп между шкафа и плота дава
възможност за удобна поддръжка.

Правоъгълна мивка за монтаж
тип „ мивка върху мебел”
Мивката с плот е монтирана върху шкафа.
Различният цвят на покритието подчертава
красотата на порцелана, като създава ефект
на фин контраст между двете части.

Мивка за монтаж
тип „ мивка върху мебел”
Мивката е монтирана върху шкафа. Уплътни-
телният елемент между мивката и мебела
допринася за елегантната визия, като осигу-
рява лесен достъп за почистване и под-
дръжка.

Венге
UZ 

Червен лак
YF

Американски орех
UY
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Можете да избирате между три типа монтаж на мивката. Ултра модерен или класически – всеки

един от тях отразява характерната за Ventuno изтънченост.





Завинаги ваши
Банята на вашите мечти е просто въпрос на избор. С лекота комбинирате мивките с мебелите, странич-

ните шкафове, стъклените полици, огледалата с осветление…Всички предлагани модели от колекцията

Ventuno се отличават с изключителна гъвкавост при комбинирането им с други продукти в банята.

Независимо от функцията, дизайна или цената, които търсите – перфектното съчетаване помежду им

ще отговори на всички ваши изисквания.
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функционалност

Практични и елегантни, правоъгълните мивки разпола-
гат с щедро пространство от двете страни на умивалника,
където можете да подредите вашите принадлежности за
баня. Този интелигентен дизайн на формата осигурява
практичност, без да нарушава чистите, красиви линии на
продукта.

+



+
Перфектният, гъвкав дизайн ви дава пълната свобода
да добавите пиедестал, полупиедестал или хромиран
сифон към вашата мивка. 

дизайн

порцелан
Вашият

Със своята изтънченост и изящество на формите,
Ventuno ще задоволи желанието ви за повече есте-
тика. Вашата традиционна или правоъгълна   мивка
Ventuno са създадени за да блестят и  радват очите.
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функционалност

+
Изтеглящ се хавлийник - единичен или двоен,  може да
бъде монтиран в пространството между основния шкаф и
страничния или отстрани на мебелите. Така хавлиените
кърпи остават скрити за окото, което прави  вашата баня
спретната и подредена.

Изключително
удобно пространство
за съхраняване, пред-
лагат чекмеджетата на
шкафовете. При желание
в тях могат да се поста-
вят разделители – за още
по-лесно подреждане и
поддържане на аксесоа-
рите ви за баня. 

Механизъм за плавно
затваряне. Всички
врати на шкафове и чек-
меджета са снабдени с
него – затварят се леко и
безшумно.  
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Разликата се крие в
детайлите 
Всички  чекмеджета и
врати на шкафове са
снабдени с елегантни
ергономични дръжки.
Предлагани в две раз-
новидности, дръжките
представляват
съвършен финален
щрих към избраната от
вас мебел. (Вижте стр.
34 за повече информа-
ция).  

Мечтаното простран-
ство ще откриете в
страничния колонен
шкаф и неговите поли-
ци и чекмеджета. 

+
функционалност

С допълнително удобно пространство ще ви изненада
изтеглящият се шкаф с чекмеджета, заемащ едва 12,5 см. В
него на една ръка разстояние ще прибирате тоалетни
принадлежности и други аксесоари.  



Двойна доза комфорт 
Двойната мивка с удобни
плотове ви помага да
пестите място, внася стил
във вашата баня.
Съчетанието с мебел
осигурява  допълнително
полезно пространство за
съхранение. Банята ви
вече няма да бъде пре-
трупана…Семейството
ви ще се радва на повече
простор и по-приятни
минути в банята. 

18
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Завинаги практични
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Красота и функционалност се вплитат в създаването на серия от WC продукти и бидета с елегантни

заоблени форми. Впечатляващ дизайн и максимална практичност – нито един детайл не е пренебрег-

нат. Невидимите крепежни елементи допринасят за плавните преходи, непрекъснати линии и  гладките

повърхности. Приятни за окото, изключително лесни за почистване, употреба и монтаж, тези продукти

са проектирани с идеята за осъвременен класически стил. 

+
функционалност

Почистването е лесно и при двата модела. Моделът с мон-
таж до стена прилепва плътно до нея и не допуска натрупва-
нето на нечистотии. Този с конзолен монтаж позволява лесно
да почиствате пространството под него.

Скритите крепежни елементи осигуряват непрекъснатост на
линиите и извивките, за да подчертаят красотата и хармонията
на продуктите. Характерната за тази серия цялостна визия,
придава висша изтънченост на вашата баня. 

+
дизайн



Завинагифункционални

Снабдени с най-иновативните функции за изключително удобство всеки ден, WC комплектите  се ком-

бинират в съвършена  хармония с останалите продукти от колекцията Ventuno. Те привличат окото с

аеродинамичната си форма, непрекъснати линии и блестящи повърхности. Стабилната тоалетна седал-

ка с капак е изключително хигиенична, почиства се лесно и притежава  гарантирана  издържливост

при употреба.



+
функционалност

Пестете вода с двустепенния промивен механизъм 3/6 л.
Тази модерна технология ни помага да пестим средства и да
щадим ценните природни ресурси.

функционалност

Плавното падане на тоалетната седалка се осъществява
посредством механизъм, чрез който тоалетната седалка и
капака и се спускат  леко и тихо , без шум  и по-сигурно.
Всички тоалетни чинии от колекцията Ventuno разполагат
с тази опция.

+

Голямата вместимост
на бидето предлага
повече удобство и
комфорт. Предлагат се
два варианта – със
стоящ монтаж и кон-
золни. Тези модели с
щедри форми внасят
стил във вашата баня.

22
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Завинаги хармонични

First
Със своята иновативна система на оттичане,
ваните First ви предлагат по-голяма сигурност
и по-лесен достъп благодарение на височи-
ната на стените, която е с 10 см по-ниска от
тази на стандартните модели. Ваните се пред-
лагат в 3 форми и няколко различни размера.
Намалената височина на ваната създава про-
стор в помещението, като допринася за
пълно отпускане и прави по-приятни минути-
те в банята.

Дизайн Marc Sadler

Twist
Twist е серия от стилни, плоски поддушови
корита – идеално допълнение към продукти-
те от колекция Ventuno. Коритата се предла-
гат в няколко разновидности на формата и
размерите. Свръх модерен дизайн, качестве-
ни материали и интелигентни иновации се
сливат в едно, за да ви доставят върховно
изживяване под душа, в което ще пожелаете
да се впуснете отново и отново…

Дизайн Nilo Gioacchini

Продуктите от другите колекции

на Ideal Standard – Active, Twist,

Senses и First се съчетават хармо-

нично  с тези от колекция

Ventuno. Изящните извивки и

елегантните геометрични форми,

характерни за продуктите

Ventuno, създават за вас райско

кътче, където да се наслаждавате

на желаните от вас функции и

удобства.
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Active
Отличеният с награди дизайн на колекцията Active се характеризира
с чисти линии и елегантни извивки. Смесителите Active са не просто
красива гледка – те са високо функционални и лесни за употреба.
Създават усещане за хармония и изтънченост във вашата баня в стил
Ventuno. Смесителите Active ви гарантират по-голяма сигурност и
удобство, надеждност и удоволствие при употреба, благодарение на
иновативната Click технология, а също  и технологията на термостат-
ните смесители.

Дизайн Artefakt

Серията Active
е отличена с наградата
за дизайн
на продукт за 2007 г.

+

функционалност

Click технология 
Край с ледените струи и горещите пръски! Температурата
и силата  на струята се контролират с едно движение на
ръката. Освен това, с дискретно вградения аератор при
смесителите и системата за монтаж Top Fix на стоящите
смесители, надеждността и лесната употреба са гаранти-
рани. 

Senses
Senses е колекция от практични душ ком-
плекти с красив дизайн. Те ви предлагат
изключително усещане за бодрост и насла-
да. Имате право на избор между няколко
различни вида струи, включително такива за
хидромасаж, както и богат набор от вълнува-
щи сетивата функции. Изчистените линии на
дизайна и изключително високото качество
на продуктите превръщат Senses в съвърше-
ната серия душове, която ще придаде
завършек на вашата баня в стил Ventuno. 

Дизайн Artefakt



МИВКИ МИВКИ ЗА
МОНТАЖ С МЕБЕЛ

T001301
55x52

Т043201
60x52

Т043301
68x52

T043401
75x52

T001401
70x52,5

T001501
80x52,5

Ш
КА

Ф
70

T7259
T7260

T7259
T7275

Ш
КА

Ф
80

T7268
T7269

T7268
T7271

Създай идеалната комбинация
Провери възможните съчетания с един поглед. Всички огледала се съчетават с различните мивки.

За традиционните мивки, като опция се предлага уплътняващ елемент между мивките и шкафа.

В допълнение на вашата комбинация от мивка с мебел може да добавите странични шкафове, колонни

шкафове и елегантни аксесоари.

Цвят мебели :

Дръжки :

YF - Червен лак

UY - Американски дъб

UZ - Венге

Дръжка “Square”
35 x 20 x 35 mm
T7252AA

Дръжка “Modern”
110 x 20 x 20 mm
T7243AA

МИВКИ ЗА МОНТАЖ С МЕБЕЛ

T001701
70x52,5

T001801
80x52,5

T001901
100x52,5

T002001
130x52,5
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п
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ел

”

T7225
ШКАФ 70

T7226
ШКАФ 80

T7227
ШКАФ 100

T7224
ШКАФ 130



Мивка 75 cm
с централен  отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал
или мебел (тип "мивка върху мебел")
750 x 520 x 193 mm
T0434xx

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 
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Мивка 68 cm
с централен  отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал
или мебел (тип "мивка върху мебел")
680 x 520 x 193 mm
T0433xx

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 

Мивка 60 cm
с централен  отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал
или мебел (тип "мивка върху мебел")
600 x 520 x 193 mm
T0432xx

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 

Мивка 55 cm
с централен  отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал
или мебел (тип "мивка върху мебел")
550 x 520 x 195 mm
T0013xx

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 

Ventuno

80550
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150 850
795

195 165
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550
600
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475

Ø30 Ø35
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xx - цвят: - бял 01;  - Ideal Plus MA



Мивка за ръце 50 cm
с централен отвор за смесител
за монтаж с малък полупиедестал
550 x 380 x 155 mm
T0022xx

Т4099xx полупиедестал - малък

Препоръчителен монтажен
комплект тип M8x90 mm K714467 

Мивка за ръце 45 cm
с централен отвор за смесител
за монтаж с малък полупиедестал
450 x 380 x 155 mm
T0021xx

Т4099xx полупиедестал - малък

Препоръчителен монтажен
комплект тип M8x90 mm K714467

Мивка двойна 130 cm (правоъгълна)
с два отвора за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал
или мебел
1300 x 540 x 195 mm

T0020xx за монтаж  с мебел
тип "мивка в мебел"

T0024xx за монтаж с мебел
тип "мивка върху мебел"

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767

Мивка 100 cm (правоъгълна)
с централен отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал
или мебел
1000 x 540 x 195 mm

T0019xx за монтаж  с мебел
тип "мивка в мебел"

T0023xx за монтаж с мебел
тип "мивка върху мебел"

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 

Ventuno

Ø30Ø35

540

590
200

470

1300

340

205

65 80

80 80

90

545
595

850
795

195 170

280295 295
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Ø
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475
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Мивка 80 cm (правоъгълна)
с централен отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал или мебел
805 x 540 x 195 mm

T0018xx за монтаж  с мебел тип "мивка в мебел"
T0015xx за монтаж с мебелтип "мивка върху мебел"

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 

Мивка 70 cm (правоъгълна)
с централен отвор за смесител
за монтаж с пиедестал, полупиедестал или мебел
705 x 540 x 195 mm

T0017xx за монтаж  с мебел тип "мивка в мебел"
T0014xx за монтаж с мебел тип "мивка върху мебел"

Т4087xx пиедестал
Т4098xx полупиедестал

Препоръчителен монтажен
комплект тип M10x140 mm K710767 

Стояща тоалетна чиния за WC комплект
универсално оттичане
с преходник за вертикално оттичане (J324867)
плътно прилепваща до стената
с монтажен комплект (ТТ0257919)
355 x 670 x 830 mm

T3214xx с тоалетна седалка
T3215xx с тоалетна седалка с плавно затваряне

Тоалетно казанче за WC комплект
долно водоподаване с функция 3/6 l
T4164xx

Стояща тоалетна чиния за WC комплект
хоризонтално оттичане
с монтажен комплект (ТТ0257919)
355 x 670 x 830 mm

T3211xx с тоалетна седалка
T3212xx с тоалетна седалка с плавно затваряне

Тоалетно казанче за WC комплект
долно водоподаване с функция 3/6 l
T4164xx

Ø35

540

805

585

335

210
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80

90
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850
795
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170

28090
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210
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195 170
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xx - цвят: - бял 01;  - Ideal Plus MA



Стояща тоалетна чиния
за монтаж на пода с плътно прилепване към стената
с преходник за вертикално оттичане( J324867) 
с монтажен комплект ( TT0257919)
355 x 560 x 420 mm

T3162xx с тоалетна седалка 
T3163xx с тоалетна седалка с плавно затваряне

Стоящо биде
за монтаж на пода с плътно прилепване към  стената
с отвор за смесител
с монтажен комплект ( TT0257919)
355 x 560 x 420 mm
T5150xx

Конзолна тоалетна чиния
със скрито присъединяване
с монтажен комплект (T601001)
355 x 560 x 350 mm

T3166xx с тоалетна седалка 
T3165xx с тоалетна седалка с плавно затваряне

Конзолно биде
с отвор за смесител
със скрито присъединяване
с монтажен комплект(T601001)
355 x 560 x 280 mm
T5151xx

Ventuno/Step мебели

270

560

265

355

420

430

120

355

190

Ø55

Ø102

120-140

65

355

560

220

180

265

270

80

Ø35

420

430

225

230
330 365

180
Ø12.5

420

70

Ø55

Ø102

270
330

120-140

180

80

Ø12.5

420

225
140

355

560

275

55

355

560

220

275 Ø35



T7252AA Дръжка “Square”

T7243AA Дръжка “Modern”

UZ - Венге

UY - Американски дъб

Дръжките към мебелите се поръчват отделно

YF - Червен лак

30
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Цвят мебели:

Шкаф за мивка тип "мивка в мебел" 130 cm
с две врати с плавно затваряне
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва пестящ пространството
сифон J428467
за монтаж с  мивка Ventuno 130 cm T0020xx
1300 x 485 x 420 mm
T7224xx

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА (поръчват се отделно)

Шкаф за мивка тип "мивка в мебел" 100 cm
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва пестящ пространството
сифон J428467
за монтаж с мивка Ventuno 100 cm T0019xx
1000 x 485 x 420 mm
T7227xx

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

Шкаф за мивка тип "мивка в мебел" 80 cm
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва пестящ пространството
сифон J428467
за монтаж с мивка Ventuno 80 cm T0018xx
800 x 485 x 420 mm
T7226xx

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

485

400

20

1000

485

400

20

800

1300

300

500

500 485

400

20

xx - цвят:  UY - американски дъб, UZ - венге, YZ - червен лак



Елемент закриващ сифона
за монтаж с шкаф тип "мивка върху мебел"
и с мивки Ventuno (традиционни)
200 x 305 x 40 mm
Т727401

Шкаф за мивка тип "мивка в мебел" 70 cm
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва пестящ пространството
сифон J428467
за монтаж с мивка Ventuno 70 cm T0017xx
682 x 485 x 420 mm
T7225xx

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

Шкаф за мивка тип "мивка върху мебел" 70 cm
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва пестящ пространството сифон J428467
682 x 485 x 400 mm
Т7259xx

комбинира се с елемент, закриващ сифона Т727401
За монтаж с:
- плот за самостоятелна инсталация Т7260хх
(поръчва се отделно)
- със страничен шкаф тип "мивка върху мебел"
и плот Т7275хх (поръчва се отделно)

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

Шкаф за мивка тип "мивка върху мебел" 80 cm
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва пестящ пространството сифон J428467
782 x 485 x 400 mm
Т7268xx

комбинира се с елемент, закриващ сифона Т727401
За монтаж с:
- плот за самостоятелна инсталация Т7269хх
(поръчва се отделно)
- със страничен шкаф тип "мивка върху мебел"
и плот Т7271хх (поръчва се отделно)

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

Step мебели

485

400

800

485

400

700

485

400

20

700

305

40

220



Страничен шкаф за композиция
тип "мивка върху мебел"
с две чекмеджета с плавно затваряне
300 x 485 x 400 mm
T7273xx

За монтаж с:
- шкаф за мивка тип "мивка върху мебел" 70 cm
и плот Т7275хх  (поръчва се отделно)
- шкаф за мивка тип "мивка върху мебел" 80 cm
и плот Т7271хх (поръчва се отделно)

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчват се отделно)

Симетричен плот
с централен отвор

за самостоятелна инсталация на шкаф за мивка
тип “мивка върху мебел”
T7260xx плот 70 cm за шкаф Т7259xx
T7269xx плот 80 cm за шкаф Т7268xx

за самостоятелна инсталация на шкаф за мивка
тип “мивка върху мебел” със страничен шкаф
T7275xx плот 100 cm за шкафове

Т7259xx и T7273xx
T7271xx плот 110 cm за шкафове

Т7268xx и T7273xx

32
33

Страничен шкаф за композиция
тип "мивка в мебел"
с две чекмеджета с плавно затваряне
300 x 485 x 375 mm
T7228xx

За монтаж с: 
- плот за самостоятелна инсталация T7233xx 
(поръчват се отделно)
- вертикално чекмедже или хавлийник
и плот Т7234хх (поръчват се отделно)

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчват се отделно)

Плот за страничен шкаф за композиция
тип "мивка в мебел"
300 x 465 x 25 mm

T7233xx плот 30 cm за монтаж със
страничен шкаф Т7228xx

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчват се отделно)

32
33
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Плот за страничен шкаф за композиция
тип "мивка в мебел"
425 x 465 x 25 mm

Т7234хх плот 42,5 cm за монтаж със
страничен шкаф Т7228хх, заедно с:
- с вертикално чекмедже Т7229xx
- или хавлийник К2227АА, K2229AA

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчват се отделно)

Вертикално чекмедже
с плавно  затваряне, съдържа кутия
за кърпички и кошче
125 x 485 x 400 mm
Т7229xx

За монтаж само със страничен шкаф
за композиция тип “мивка в мебел” Т7228хх
и плот Т7234хх (поръчват се отделно)

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

Горен шкаф
с 1 врата лява/дясна, с плавно затваряне
350 x 200 x 825 mm
T7276xx

Комплектова се с дръжка - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчва се отделно)

Шкаф колона с ляво отваряне
с две врати с плавно затваряне
горна част - 2 подвижни стъклени полици
и 1 фиксирана дървена полица
долна част - 1 чекмедже с плавно затваряне
и 1 подвижна стъклена полица
350 x 350 x1625 mm
T7231xx

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчват се отделно)

Step мебели

350

1625

800

800

350

485

375

400

125

465

25

425-300
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Дръжка "Modern"
включва монтажен комплект и шаблон,
включен към инструкциите за монтаж
T7243AA

Дръжка "Square"
включва монтажен комплект и шаблон,
включен към инструкциите за монтаж
T7252AA

Хавлийник единичен
включва монтажен комплект
40 х 320 / 510 х 65 mm
K2227AA

За монтаж само със страничен шкаф
за композиция тип "мивка в мебел" Т7228хх
и плот Т7234хх (поръчват се отделно)

34
35

110

20

20

350

1625

800

800

350

xx - цвят:  UY - американски дъб, UZ - венге, YZ - червен лак

35

20

35

Шкаф колона с дясно отваряне
с две врати с плавно затваряне
горна част - 2 подвижни стъклени полици
и 1 фиксирана дървена полица
долна част - 1 чекмедже с плавно затваряне
и 1 подвижна стъклена полица
350 x 350 x1625 mm
T7232xx

Комплектова се с дръжки - " Square" Т7252АА
или " Modern" Т7243АА  (поръчват се отделно)

330

260 65
40



Step аксесоари

Хавлийник двоен
включва монтажен комплект
40 х 320 / 510 x 100 mm
K2229AA

За монтаж само със страничен шкаф
за композиция тип "мивка в мебел" Т7228хх
и плот Т7234хх (поръчват се отделно)

Огледало с осветление
230V, 50Hz, 8W, Class II IP44
включва монтажен комплект 
1000 x 825 mm
T724267

Огледало с осветление
230V, 50Hz, 8W, Class II IP44
включва монтажен комплект 
700 x 825 mm
T724167

825

346

700

55

30

1000

825

346

55

30

Огледало без осветление
включва монтажен комплект 
1000 x 825 mm
T723967

1000

825

346

55

30

330

260 10

40



Огледало без осветление
включва монтажен комплект 
500 x 825 mm
T723767

36
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Огледало без осветление
включва монтажен комплект 
700 x 825 mm
T723867

825

346

500

55

30

Стъклена полица 50 cm
изработена от 8 mm закалено стъкло
с рамка от хромиран алуминий
500 x 135 x 18 mm
T7248AA

Огледало с осветление
230V, 50Hz, 8W, Class II IP44
включва монтажен комплект 
500 x 825 mm
T724067

825

346

500

55

30

825

346

700

55

30

500
18

8

135



Стъклена полица 70 cm
изработена от 8 mm закалено стъкло
с рамка от хромиран алуминий
700 x 135 x 18 mm
T7249AA

Step аксесоари

1000
18

135

8

Стъклена полица 85 cm
изработена от 8 mm закалено стъкло
с рамка от хромиран алуминий
850 x 135 x 18 mm
T7250AA

Стъклена полица 100 cm
изработена от 8 mm закалено стъкло
с рамка от хромиран алуминий
1000 x 135 x 18 mm
T7251AA

850
18

8

135

700

8

18

135
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