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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.com

www.idealstandard.bg

Част от групата



Правилният избор
Attitude
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Стил и иновация
в съвършена хармония

Чувствени, изчистени линии галят

окото.  Дизайн и иновации се

съчетават  в едно.  Смесителите

Attitude носят истинско удоволствие,

без значение дали проектирате

семейна или офис баня,

а иновативните им функции

осигуряват  безопасност, максимален

комфорт и удобство при употреба.

Колекцията внася висша технология

и елегантен дизайн във вашата баня,

гарантира ви  наслада всеки ден.   

Дизайн
Основана през 1989 г. от Томас
Фийгл и Ахим Пол Artefakt
Industriekultur работи в областта
на индустриалния дизайн. Екип от
12 дизайнери създават цялостни
колекции продукти. Простота,
чувственост, постоянство е
основната философия на Artefakt,
заложена  и в разработваните от
тях продукти.
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Изчистени
линии,

Насладете се на  безкрайните, непрекъснати

линии във вашата баня.  Колекцията Attitude е

олицетворение на хармонията и изключва острите

ръбове и сложните форми. Линиите на Attitude са

меки, преливат се една в друга и създават красива

и спокойна атмосфера във всяка баня. 

дизайн

От където и да погледнете, ще видите меките,
гладки линии на ръкохватките. Без значение дали
става въпрос за вграден смесител, смесител за
умивалник или такъв за биде, всички ръкохватки са
еднакво приятни на външен вид и на допир. 

Заоблените
повърхности без  ъгли,
превръщат почистването
в лека и приятна работа.
Вградените аератори,
плътно прилепналите
към стената вградени
смесители,  смесителите
за душ и вана /душ, се
монтират без процепи и
предотвратяват
възможността за
проникване и
натрупване на
нечистотии.

чувствени преходи



Невидим отгоре,
хармонично интегриран
в дизайна, вградения в
чучура автоматичен
разделител е
съществена част от
смесителя за вана/душ.
Той е лесен  за
почистване и гарантира
100 % сигурност за
потребителя, тъй като
повърхността му не се
нагрява. 
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Изборът е ваш.  Всички смесители за умивалник  се предлагат с два

вида аератори. Kласическият Cache предоставя класическа водна

струя, а  Waterfall – водна струя  тип водопад.  Независимо дали

предпочитате  благотворната, вдъхновена от водопада струя, или

класическо водно изживяване със стандартна струя, и двете

разновидности на аераторите  се отличават с гладки, заоблени форми

с хромирано покритие, невидими за окото при поглед отгоре. 

С гарантирано високо
качество, чучурите на
смесителите предлагат
изключителен стил,
удобство и функционал-
ност, на които ще се нас-
лаждавате дълго време.

Класически...



Иновативна технология:  
Аераторът Waterfall  вкарва
допълнително въздух във
водната  струята, като я прави
мека и предотвратява
опасността от пръски, дори
при смесителите с удължено
тяло.

или Waterfall
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Почистване  на  аератора:
Почистването на аераторната вложка
е лесно и удобно. Освобождава се с
едно щракване, без необходимост от
допълнителни инструменти. Поставя
се в съдомиялната машина и след
почистване  се връща обратно с едно
единствено щракване.  

И двата типа аератори – Класически и Waterfall са взаимно заменяеми и  се
продават отделно, за да можете да ги сменяте, когато пожелаете  промяна. 



Стъпка напред 
в безопасността и грижата за здравето
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Cool Body:
Пълна Безопасност

Иновативната технология Cool Body предпазва
от изгаряне при допир до тялото на смесителя.
Специално метално покритие не позволява
нагряване на корпуса и ви осигурява пълно
спокойствие.

С технологията Cool Body са снабдени не само
смесителите за душ и  вана/душ, но и всички
смесители за умивалници и биде от колекцията
Attitude. Това изключително  нововъведение ви
предпазва от изгаряне при използване на всеки
смесител от колекцията.  

иновация

Метална декоративна
част, покриваща
корпусното тяло на
смесителя.

Иновация: 
Tехнология Cool Body

100% безопасни
водни пътища

Смесителите Attitude са изработени от
висококачествени материали с гарантирано  дълъг
живот, съчетан с оптимална надеждност,
благодарение на 2 специални иновации:

> преминавайки през смесителя  е избегнат
контакта на  водата  с хом/никелови повърхности,
което предотвратява проникването на вредни
метали в питейната вода. 
> приложен е стандартът EN 1717 за гаранция
срещу замърсяването на питейната вода
(предотвратяване на обратен поток във водните
инсталации ) за цяла Европа. 

иновация
100% безопасни водни пътища

Смесване на водата

Топла вода       Студена вода



Всеки ден
пестите вода и енергия 

Имате възможност да пестите вода, като същевременно се радвате на елегантния облик на вашата баня.

Всеки продукт от колекцията Attitude е снабден с иновативен пестящ вода  механизъм. Качествените

материали и високотехнологична изработка създават продукти, съчетаващи елагантност, практичност,

надеждност и   икономичност. 

Безопасни, екологични и
икономични. 
Смесителите  Attitude са обурудвани
с Multiport  керамичен затварящ
механизъм, с усъвършенствана
функция за контрол температурата и
разхода  на топлата вода.
Ограничителя на дебита
предотвратява  излишния разход  на
вода.

иновация

Click технология 
Безопасна и лесна за използване Click технологията ви
помага да пестите до 50% вода, като  контролирате
ефективно нейния разход. Тя ви осигурява и лесно, и
прецизно следене на водната температура по всяко
време.
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Вградени смесители
Вградените смесители се инсталират лесно, но това не
е единственото им предимство. Те  заемат много малко
място, лесно се почистват, плътно прилепват към стената
без видими крепежни елементи. Притежават елегантна и
устойчива ръкохватка.

Допълнително
вътрешно

уплътнение

Метална
пластина 

иновация

100% гарантирана безопасност
Всички модели смесители за вграждане са снабдени с
универсалната уплътняваща система Body Dichtfix,
патентована от Ideal Standard. Технологията, гарантира
100% безопасност при монтиране, без риск от
проникване на вода  зад смесителя. Ideal Standard ви
гарантира най-високо качество, функционалност и
удобство при ползване на всички модели вградени
смесители за душове и вани. 

функционалност
7 стъпки за перфектен монтаж:
1> свържете водопроводните тръби и фиксирайте
корпусното тяло. Поставете хоросанова замазка
2> монтирайте изолиращата рамка и поставете
външната облицовка
3> махнете пластмасовия шаблон
4> намалете дължината на изолиращата рамка до
нивото на външната облицовка
5> монтирайте декоративната капачка на затварящия
механизъм и разпределителя
6> монтирайте носача
7> монтирайте видимите части…

Вграждането е готово  и  100% сигурно! 

Dichtfix
Уплътнение против

проникване на вода 



Ново поколение
аератори
Толкова елегантни, колкото и практични, тези
аератори предлагат качество и издръжливост.
Защитени са срещу вандалски прояви, което ги
прави особено подходящи за публични места. 
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Класически  Cache аератор

Waterfall аератор

функционалност

Класически или Waterfall аератор. Вградените аератори
с уникалната си конструкция забавят натрупването на
варовик. Дори при подлагане на ускорено състаряване
тези висококачествени регулатори на струята  доставят
чиста, без пръски водна струя. Благодарение на
иновативната форма на вградените аератори, по
учурите  няма изпъкнали повърхности, с което се
постига елегантна и изчистена визия на смесителите,
улеснява се  почистването. 

Монтирането и
подмяната са
лесни: за подмяна на
стария аератор с нов
просто използвайте
сервизния ключ или
новия аератор, за да
подмените
монтирания.  



Лесни за  употреба,
лесни за  монтаж 
Снабдени с най-иновативните технологии на Ideal

Standard, смесителите от колекцията Attitude ви

предлагат изключително качество и надеждност.

Отличават се с практичност  и функционалност, но

и с изключително лесен монтаж. 

функционалност
Всеки е наясно с трудността при монтирането  на
смесител в отвора на умивалника. При монтажа на
смесителите Attitude се прилага  системата Easy Fix -
използва се един единствен болт от неръждаема
стомана, както за прикрепването, така и за
центрирането на смесителя автоматично, всичко това
с едно бързо движение. Всички компоненти се
продават готови за монтаж, така че не се налага
допълнителна подготовка. 

Системата  Easy Fix
С цел по-лесен монтаж гумената вложка е предварително монтирана
към монтажната полушайба.
Един единствен болт от неръждаема стомана автоматично прикрепва
и центрира смесителя само с едно просто движение. 

Гумен центриращ и
уплътнителен пръстен
Централното
уплътнение осигурява
лесно центриране и
максимално надеждно
уплътняване, с цел
предотвратяване на
течове. Оптимална
надеждност всеки ден. 

Монтажна полушайба
и гумена вложка

Крепежна гайка

Болт + Монтажна полушайба  + гайка гарантират лесно и
надеждно монтиране. Предназначението на еластичната
гумена вложка е предпазване на умивалника от нараняване
(напр. при стъклени умивалници). 

Крепежен болт



В хармония с Attitude

SimplyU
Четири различни дизайна, четири различни стила на колекцията
предлагат различни варианти и съвременен дизайн в
обзавеждането, дават възможност свободно да изразите себе си.
Новата колекция включва 25 умивалника, които могат да се
комбинират с различни мебели, огледала и аксесоари. Всички
варианти ще отговорят на личните ви нужди и ще ви предложат
максимална индивидуалност при обзавеждане на пространството.
Дизайн на Artefakt      

First
Колекцията вани First  на Ideal Standard е създадена с идеята за
удобство и лесен достъп. Ваната е по-ниска от стандартните
размери със 7 cm, но със същата вместимост, което улеснява
достъпа особено за малки деца и възрастни хора. Скритият
преливник и иновативният магнитен механизъм на
отводнителната система, правят дизайна на ваната по-изчистен и
допринасят за увеличаване на вътрешното и пространство. 
Дизайн на Марк Садлер  

Senses
Колекцията  Senses се състои от душ комплекти с красив дизайн.
Заобленият квадратен силует на душ главите излиза извън
традиционните геометрични, кръгли форми или остри ръбове,
характерни за душовете, за да създаде продукт с по-мек външен
вид. Големият избор от модели и хидромасажни функции ви дава
свободата да  създадете свой собствен свят, подчинен единствено
на вашите желания и възможности.
Дизайн на Artefakt  
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Imagine
Дизайн, многообразие от размери, форми и цветове  - това е
колекцията Imagine. Множество иновативни  функции, нови
елементи в дизайна като мивка разположена на специален модул
е изнесена в центъра на помещението, като остров. След като
направите своя избор измежду 12 те модела мивки, 14 те мебелни
модула, ви остава  единствено да изберете цвета, следвайки
изцяло разнообразието на вашите желания.
Дизайн на Ronen Joseph
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Смесител стоящ за умивалник
с изпразнител, гъвкави връзки G3/8
Multiport Click затварящ механизъм
система за лесно присъединяване "Easy fix"

A4594AA с вграден аератор тип "Cache"
A4598AA с  вграден аератор тип "Waterfall"

Смесител стоящ за умивалник, Piccolo
с изпразнител, гъвкави връзки G3/8
Multiport Click затварящ механизъм
система за лесно присъединяване "Easy fix"

A4753AA c вграден аератор тип "Cache"
A4754AA с  вграден аератор тип "Waterfall"

Смесител стоящ за умивалник
с удължено тяло
без  изпразнител, с гъвкави връзки G3/8
Multiport Click затварящ механизъм
сиситема за лесно присъединяване "Easy fix"

A4600AA с вграден аератор тип "Cache"
A4601AA с  вграден аератор тип "Waterfall"

Смесител стоящ за биде
с изпразнител, с гъвкави връзки G3/8
Multiport Click затварящ механизъм
аератор със сферично присъединяване "Cascade"
сиситема за лесно присъединяване "Easy fix"

A4602AA
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A4753AA A4754AA

A4600AA A4601AA
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Смесител стенен за душ
скрито присъединяване 
Multiport Click затварящ механизъм
вграден възвратен клапан
без аксесоари

A4603AA

Смесител стенен за вана /душ
вграден в чучура автоматичен
превключвател
скрито присъединяване
Multiport Click затварящ механизъм
вграден възвратен клапан
без аксесоари

A4604AA

Смесител вграден за душ
комплект 2 - външна част

A4606AA

Забележка:
За монтаж с комплект 1-  универсална
вътрешна част A2650NU / поръчва се отделно/

Смесител вграден за вана / душ
комплект 2 - външна част
автоматичен разпределител

A4607AA

Забележка:
За монтаж с комплект 1-  универсална
вътрешна част A2650NU / поръчва се отделно/

HOT
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35 - 57
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Производителят запазва правото си за промени в  номенклатурата.
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Attitude
Вграден индивидуален термостатен
смесител
комплект 2 - външна част
метална ръкохватка за настройка
на температурата с бутон
за ограничаване на топлата вода 

A4613AA

Забележка:
За монтаж с комплект 1 -   вътрешна част А2353NU
/ поръчва се отделно/

Резервни части

Aератор тип "Cache"

A960692NU

Aератор тип "Waterfall"

A960687NU

Универсален комплект за вграждане
комплект 1 - вътрешна част
47 mm керамичен  Click затварящ механизъм
на Ideal Standard

A2650NU

Забележка: 
За монтаж с  комплект 2 на всички вградени смесители
Ideal Standard и Unitherm

Вграден индивидуален термостат 
за душ
комплект 1- вътрешна част
TH термостатен затварящ механизъм с мембранна
технология на Ideal Standard и вентили с керамични
уплътнения G1/2 180°

A2353NU

Забележка: 
За монтаж с  комплект 2 -  външна част на вградени
индивидуални термостати (поръчва се отделно)
смесители Ideal Standard и Unitherm


