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Strada
Правоъгълно модерни
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Идеал Стандарт - Видима АД

Дирекция “Маркетинг и Продажби”

Тел: 0675 30362

Факс: 0675 30814

e-mail: office@idealstandard.com

www.idealstandard.bg

Част от групата



Със своите правоъгълни форми
и модерно излъчване, Strada е
последната новост във висшата
мода на колекциите за баня.
С пълна гама от най-новите
достижения в модерната санитарна
керамика и обзавеждане, тя
придава отчетливо съвременно
излъчване на цялата баня.
Правоъгълните минималистични
форми са изработени от
висококачествени материали,
за да осигурят несравнимо
удоволствие в банята.
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daФормите
на модерния живот
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Strada мивка с шкаф 700 mm,
стенен шкаф 350 mm, огледало 700 mm.

Ventuno конзолни тоалетна чиния и  биде.
Attitude смесител за умивалник и

смесител за биде. SoftMood аксесоари.



Стилен дизайн 
Получилият висока оценка дизайн на Strada придава хармоничен облик на банята. Мебелите и

санитарната керамика са създадени така, че перфектно да се допълват и да създадат усещане за

„висша мода” с непреходни праволинейни и в същото време класически форми. Белите покрития

на мебелите и гладките и стилни ръкохватки изразяват балансирано както мъжкото, така и женското

начало в банята.

Strada мивка 700 mm с шкаф за мивка 1050 mm,
огледало 1050 mm, шкаф колона, ляв 400 mm.
Attitude смесител за умивалник. SoftMood
аксесоари. Зона душ : Tonic душ кабина, Ultraflat
поддушово корито и IdealRain душ комплект. 04
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дизайн

Всички аспекти на дизайна са обмислени внимателно, 
за да осигурят интелигентни и лесни за употреба елементи,
които не само изглеждат добре, а осигуряват и изключител-
но удобство в ежедневието. Всички умивалници са с голяма
вместимост и увеличена хоризонтална площ. Чекмеджетата
и полиците осигуряват отлична вместимост и са оборудва-
ни със система за меко, безопасно и безшумно затваряне.



Правоъгълнимебели
Висококачествени материали, обков от най-висш клас, съвършени покрития, преминали щателна

проверка за безопасност …

Мебелите от серията Strada предлагат дизайн, издръжливост и комфорт за цял живот.
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функционалност

Лесен монтаж
Мебелите се доставят напълно сглобени, в това число
всички плотове. По-лесен, по-бърз и по-безопасен монтаж.
Всички стенни мебели са снабдени с регулатори за
нивелиране и регулируеми стенни крепежи за бърз и
лесен монтаж.

дизайн

Всички огледала са съвместими с различните модели и
размери мебели и умивалници и могат да се комбинират
според индивидуалния  вкус и предпочитания. Въпреки
това, за постигане на перфектна елегантност,  препоръч-
ваме винаги да се избира огледало със същия размер,
като този на шкафа или плота, без оглед на размера на
умивалника.

Strada мивка с шкаф 500 mm, огледало 500 mm,
стенен шкаф за баня 350 mm с отваряне на ляво,
Attitude смесител за умивалник.

Изберете 

перфектната 

комбинация

Ляв или десен шкаф?

Шкаф с полици или

чекмеджета?

Размер 500 mm

или 600 mm?

Бял лак.

Голямото разнообразие

от възможни комбинации

ви дава възможност

да изберете

най-подходящия вариант.

Изберете от

възможните комбинации

от таблицата:

МИВКИ

МЕБЕЛИ

50 x 42 cm
K077701

60 x 42 cm
K077801

70 x 42 cm
K078201

90 x 42 cm
K078601

50 x 42 cm
с едно чекмедже

K2452

60 x 42 cm
с едно чекмедже

K2453

70 x 42 cm
с две чекмеджета

K2455

90 x 42 cm
с две чекмеджета

K2457

105 x 42 cm
две чекмеджета и
една врата  в ляво

K2459

105 x 42 cm
две чекмеджета и

една врата в дясно
K2458

140 x 42 cm
четири чекмеджета

и мивка в дясно
K2460

140 x 42 cm
четири чекмеджета

и мивка в ляво
K2461



Strada мивка 600 mm на плот за умивалник SimplyU,
Strada огледало с осветление, Alfiere смесител за

умивалник, Active тоалетна чиния и биде.

Правоъгълна
санитарна керамика

Продуктите от серията Strada придават отчетливо съвременен облик на всяка баня. Елегантни, изчисте-

ни и практични, правоъгълните форми се комбинират перфектно с мебелите от серията Strada, за да

придадат уникално излъчване и функционалност на вашата баня. Голямото разнообразие от размери и

решения за монтаж, осигуряват възможност за намиране на оптималното индивидуално решение за

вашата баня.

дизайн

Голямо разнообразие от размери и възможности за мон-
таж, за постигане на най-добрите пространствени реше-
ния. Избор от четири размера мивки в диапазона от 50 cm
до 90 cm за монтаж на стена, на шкаф или плот, както и за
вграждане на или под нивото на горната повърхност на
шкаф или плот.

Гарантирана  надеждност
Мивките са оборудвани с
преливници, елиминиращи
риска от наводнение.
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Мивка 70 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
700 x 455 x 140 mm
K078701

Мивка 90 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
или върху мебел
900 x 420 x 130 mm
K078601

Мивка 70 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
или върху мебел
700 x 420 x 130 mm
K078201

Двойна мивка 120 cm
с два отвора за смесители
и преливници
за самостоятелен монтаж
1200 x 455 x 140 mm
K079101

Strada

Мивка 100 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
1000 x 455 x 140 mm
K079001

Мивка 90 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
900 x 455 x 140 mm
K078901

Мивка 80 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
800 x 455 x 140 mm
K078801

Мивка 60 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
или върху мебел
600 x 420 x 130 mm
K077801
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Мивка за вграждане 50 cm
без отвор за смесител
и  преливник
500 x 340 x 170 mm
K078001

Мивка 50 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
за самостоятелен монтаж
или върху мебел
500 x 420 x 130 mm
K077101

Мивка за монтаж върху плот  60 cm
с централен отвор за смесител
и преливник
600 x 420 x 130 mm
K078101

Мивка за монтаж върху плот 50 cm
без  преливник
500 x 420 x 115 mm
K077601

Мивка за монтаж под плот 59 cm
без отвор за смесител
с преливник
500 x 340 x 170 mm
K077901
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Мивка тип купа за монтаж
върху плот
без отвор за смесител и
без отвор за  преливник
включва монтажен комплект
420 x 420 x 160 mm
K078301

Овална мивка за монтаж
върху плот 60 cm
без отвор за смесител и
без отвор за  преливник
включва монтажен комплект
600 x 420 x 160 mm
K078401

Овална мивка за монтаж
върху плот 75 cm
без отвор за смесител и
без отвор за  преливник
включва монтажен комплект
750 x 420 x 160 mm
K078501



Огледало с осветление*
включва монтажен комплект

500 x 650 x 35 mm
K2475BH 50 cm

600 x 650 x 35 mm
K2476BH 60 cm

700 x 650 x 35 mm
K2477BH 70 cm

900 x 650 x 35 mm
K2478BH 90 cm

1050 x 650 x 35 mm
K2479BH 105 cm

1400 x 650 x 35 mm
K2480BH 140 cm

Шкаф за мивка  с едно чекмедже
с едно чекмедже с плавно затваряне
включва плот и дръжка
препоръчителен монтаж с
пестящ пространството сифон J428467
503 x 418 x 420 mm
K2452WG
За монтаж с:
мивка K077701

603 x 418 x 420 mm
K2453WG
За монтаж с:
мивка 50 cm K077701
мивка 60 cm K077801
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Стенен шкаф 70 cm
с две врати  с плавно затваряне
с две дръжки
700 x 650 x 218 mm
K2456WG

Strada мебели

Шкаф за мивка с две чекмеджета
с две чекмеджета с плавно затваряне
включва плот и  две дръжки
препоръчителен монтаж с 
пестящ пространството сифон J428467
703 x 418 x 420 mm
K2455WG
За монтаж с:
мивка 50 cm K077701
мивка 60 cm K077801
мивка 70 cm K078201

903 x 418 x 420 mm
K2457WG
За монтаж с:
мивка 50 cm K077701
мивка 60 cm K077801
мивка 70 cm K078201 
мивка 90 cm K078601

Шкаф за мивка комбиниран 105 cm
c две чекмеджета с плавно затваряне
с една врата и три дръжки
препоръчителен монтаж с 
пестящ пространството сифон J428467
1053 x 418 x 420 mm

K2458WG плот с ляв отвор
K2459WG плот с десен отвор

За монтаж с: 
мивка 50 cm K077701
мивка 60 cm K077801
мивка 70 cm K078201 

Шкаф за мивка комбиниран 140 cm
с четири чекмеджета
с плавно затваряне
с четири дръжки
пестящ пространството
сифон J428467
1403 x 418 x 420 mm

K2460WG плот с десен  отвор
K2461WG плот с ляв  отвор

За монтаж с:
мивка 50 cm K077701
мивка 60 cm K077801
мивка 70 cm K078201 

WG - бял гланц

> FIRA (Асоциация за изследвания на мебелната индустрия, водеща британска изпитателна организация)–изпитване за
безопасност съгласно EN 14749 
>  Скрито свободно вътрешно пространство от мин. 70 mm в задната част на съединените шкафчета осигурява  дискретно
прикриване на връзките за захранване с вода и отвеждане 
> Всички продукти на основата на дървен материал –например корпуси и лайсни – са произведени от висококачествен 18
mm MDF, отговарящ на европейски стандарт E1 (с ниско ниво на формалдехид), без талашит/ПДЧ

За определяне вида на мебелите – ляв или десен да се има предвид следното:
За мебели с врати – определя се от посоката на отваряне на вратата. 
За мебели с чекмеджета- от позицията на отвора за мивката върху плота.

Стенен шкаф 35 cm
с една врата с плавно затваряне
с една дръжка
350 x 650 x 218 mm

K2463WG панти от дясно
K2464WG панти от ляво

Шкаф-колона 40 cm
с една врата с плавно затваряне
с една дръжка
400 x 1400 x 300 mm

K2465WG панти от дясно
K2466WG панти от ляво

* Електрическа система:  AC230V, 50-60Hz, max 45W в съответствие с CE IP44, клас на защита II




