
Ideal Standard
The Bathroom Works

National Avenue
Kingston Upon Hull

HU5 4HS
T. 01482 346461
F. 01482 445886

www.idealstandard.co.uk

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



Idealrain
Нови измерения в
удоволствието

w
w

w
.id

ea
ls

ta
nd

ar
d.

bg



Id
ea

lra
in Съвършен дизайн

Потопете се  в света на Idealrain – пълна

гама душове, включваща едни  от най-

плоските и тънки ръчни душове на пазара.

Обградете се с гладкия, съвременен облик

на дизайна, характерен за серията –

от единични  душ комплекти и окачвания

до пълни душ системи. Ежедневната

практичност се съчетава с фината

естетика и така получавате продукти,

които се отличават с изключително

удобство и функционалност. 

Дизайн
Дизайнерска къща Artefakt е
основана през 1989 г. от Томас
Фийгл и Ахим Пол и работи в
тясно сътрудничество с
международната индустрия.
Екипът и се състои от 12
дизайнера, които разработват
цялостни колекции продукти.

‘

за идеален избор
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Душ комплект Idealrain L 900 mm
с три функционален ръчен душ и
стенен термостатен смесител
CeraTherm 50

Окачена към
тавана душ глава

Душ комплект

Душ система



По-малко понякога означава повече
Продуктите  Idealrain са съвършени не само на вид, но и на допир. Те ви осигуряват пълно удобство,

висока функционалност и интелигентен дизайн. Вдъхват  живот и стил на всяка баня. 

Тънък. Интелигентен. Освежаващ. 
Елегантните хромирани повърхности, характерната
плоска форма на душа  и тънкото тръбно окачване  са
част от отличителните черти в дизайна на серията. 
Те са  създадени за  да задоволят всяка ваша нужда. 

дизайн
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Добийте широка представа 
Облата форма на душ главата, широката повърхност и
стигащият до 10 градуса ъгъл между дюзите на ръчните
душове Idealrain, гарантират широк диаметър и плавно
падане на струята, както  и по-голямо удобство под душа.

иновация

функционалност
Лесни за използване. Лесни за обичане
Уникалната  дръжка на ръчния душ е ергоно-
мична и  мека при допир. С нея имате пълен
контрол: сменяте вида на струята само с едно
докосване. И тъй като накрайникът за струята
е изцяло вграден, без външни части, почист-
ването му е много лесно – точно както и
гъвкавите силиконови дюзи.  

Пестене на водата
Лесен за поставяне и сваляне, ограничителят на струята намалява
дебита на вода от 12 на 8 л/мин при системи с високо налягане.
Така не само пестите пари, но се грижите и за околната среда. 

Продуктите Idealrain се предлагат в две разновидности –
еднофункционална и трифункционална версия. С трифункционал-
ния ръчен душ можете да избирате между три вида струя, в зави-
симост от вашето настроение – Дъжд, Проливен дъжд и Масаж*.    

*Функцията масаж изисква мин. 0.3 бара налягане.

Лесно
почистване

Пестене на
водата

Максимално удоволствие,
минимален
разход 

Дъжд Проливен  дъжд Масаж

10°



Внесете хармония 
във вашата баня 

Душ система 

Idealrain  душ система
с три функционален ръчен душ

душ глава с диаметър 200 мм
стенен термостатен смесител

CeraTherm 100 New

Безброй удоволствия  в едно
Лесни за монтаж и за употреба, душ системите са подходящи за почти всяка
водна инсталация и правят изживяването под душа още по-приятно. Всеки
комплект съдържа разпределител  за лесно преминаване на водната струя
от неподвижно монтираната душ  глава към ръчния душ, лесно подвижен
държач за ръчния душ с бутон. Така идеалният душ е винаги само на миг
разстояние от вас.

иновация
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Отделна  душ глава   

Idealrain – специален комплект

Душ като дъжд 
Луксозните неподвижно монтирани душ
глави са перфектно допълнение към
ръчния душ. Без значение, дали ще ги
монтирате към стената или към тавана, с
тях имате пълната свобода да съчетаете
вашият личен стил и предпочитанията ви
за водно изживяване във вашата баня.
Усещането ви за здраве и наслада е
гарантирано всеки път, щом застанете под
душа.

Възможни са различни комбинации
Създайте перфектния душ  с комбинациите от продукти Idealrain. Тръбно
окачване  с вграден или стенен смесител плюс богата гама от аксесоари,
ви предоставят възможността да създадете свое водно изживяване в
банята, съобразено с вашия собствен вкус, с пространството и със
средствата, с които разполагате.

Всички продукти от колекцията  Idealrain се съчетават
съвършено със смесителите от колекцията  Ceratherm.

Модел
за монтиране
на тавана 

Модел със стенно окачване

+ + +
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max305

609

110

Idealrain душ комплект S1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 80mm
600 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm метален двойно оплетен шлаух
прозрачна сапуниера

B9501АА

127

max305

550609

110

33

Idealrain душ комплект S3
3-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 80mm
600 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm метален двойно оплетен шлаух
прозрачна сапуниера

B9503АА

33 80

225

G1/2

Idealrain  ръчен душ S1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 80 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9400AA

Idealrain  ръчен душ S3
3-функционален ръчен душ
(дъжд, проливен дъжд, масаж)
душ глава с диаметър 80 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9401AA

Idealrain



36,3 100

245,5

G1/2

55

Idealrain  ръчен душ М3
3-функционален ръчен душ
(дъжд, проливен дъжд, масаж)
душ глава с диаметър 100 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9403AA

550

max313

128

33

110

609

Idealrain душ комплект М1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 100 mm
600 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
покритие хром

B9412AA

110

550609

max313

128

33

Idealrain душ комплект М3
3-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 100 mm
600 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
покритие хром

B9415AA

35,3 100

245,5

G1/2

Idealrain  ръчен душ М1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 100 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9402AA
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max316

128

500

110

Idealrain душ комплект L1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 120mm
600 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
хромирана сапуниера

B9423АА

904

max316

128

800

110

Idealrain душ комплект L1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 120mm
900 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
хромирана сапуниера

B9424АА

38

246 

120

G1/2

Idealrain  ръчен душ L1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 120 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9404AA

246 

39 120

G1/2

55

Idealrain  ръчен душ L3
3-функционален ръчен душ
(дъжд, проливен дъжд, масаж)
душ глава с диаметър 120 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9405AA

Idealrain
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800904

110 128

max316

Idealrain душ комплект L3
3-функционален ръчен душ
(дъжд, проливен дъжд, масаж)
душ глава с диаметър 120mm 
900 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
хромирана сапуниера

B9427AA

43 140

265

G1/2

Idealrain  ръчен душ XL1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 140 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9406AA

45

265

140

G1/2

5555

Idealrain  ръчен душ XL3
3-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 140 mm
самопочистващи се дюзи
ограничител на дебита 8l/min
покритие хром

B9407AA

500604

110 128

max316Idealrain душ комплект L3
3-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 120 mm
600 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
хромирана сапуниера

B9425AA



550609

Idealrain тръбно окачване 600mm
за ръчни душове S & М
тръба 600 mm, Ø21mm
подвижна окачалка за ръчен душ и
стенни конзоли

B9420АА

109109109

60

603 500±5

Idealrain тръбно окачване 600mm
за ръчни душове L & XL
тръба  600mm, Ø21mm
подвижна окачалка за ръчен душ и
стенни конзоли

B9428АА

604

max336

128

500

110

Idealrain душ комплект XL1
1-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 140 mm
900 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
хромирана сапуниера

B9431AA

max336

128

904 800

110

Idealrain душ комплект XL3
3-функционален ръчен душ
душ глава с диаметър 140 mm
900 mm тръбно окачване, Ø21mm
окачалка за ръчен душ
1750 mm IdealFlex шлаух
хромирана сапуниера

B9434AA

Idealrain
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ø201

S22,5
G1/2

59

11
8

Idealrain душ глава с диаметър 200mm

Забележка:
Монтира се  с B9444AA, B9445AA или
B9446AА (към стената или тавана)

B9442AA

ø300

S22,5
G1/2

59

118

Idealrain душ глава с диаметър 300mm

Забележка:
Монтира се  с B9444AA, B9445AA или
B9446AА (към стената или тавана)

B9443AA

ø55

290

G1/2

G1/2
118

300

312
Idealrain рамо  300 mm
за фиксиране към стената
с метална розетка

B9444AA

109109109

60

900 800±5

Idealrain тръбно окачване 900mm
за ръчни душове L & XL
тръба 900mm, Ø21mm
подвижна окачалка за ръчен душ и
стенни конзоли

B9429AA



Idealrain стенно коляно

B9448АА

ø55,8

G1/2

G1/2
18

Idealduo  душ система за вградена
инсталация
3-функционален ръчен душ M1  с
диаметър 100 mm
душ глава с диаметър 200 mm
тръба с диаметър Ø25mm,
ръчен разпределител
лесно подвижен плъзгач
1750 mm IdealFlex шлаух

A5689AA

ø55

392

G1/2

G1/2
109

403

420
Idealrain рамо 400 mm
за фиксиране към стената
с метална розетка

B9445AA

170158

G1/2

G1/2

ø55

Idealrain рамо 150 mm
за фиксиране към тавана
с метална розетка

B9446AA

Idealrain
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Резултати от тестове

Ръчни душове

B9400AA - B94402AA - B9404AA - B9406AA

Ограничителят за дебит е поставен
в ръчния душ и е необходим само в

системи с високо налягане.
В случай, че продуктът ще работи

при ниско налягане ограничителят
трябва да се премахне. 

Душ глави

B9435AA B9442AA B9443AA

Душ системи

A5686AA – A5688AA - A5689AA

B9401AA – B9403AA – BB9405AA - B9407AA

Продуктите от колекция Idealrain отговарят на всички EN за надеждност и дълговечност.

Душ глава Ръчен душ

Дъжд

Проливен дъжд

Масаж

Дъжд

Проливен

Масаж

Дебит на ръчния душ с ограничител на дебита A950556, 8 l/min

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е 

Налягане, bar

Дебит на ръчния душ без ограничител на дебита 

Налягане, bar

Налягане, bar Налягане, bar

Дебит на ръчния душ с ограничител на дебита A950556, 8 l/min Дебит на ръчния душ без ограничител на дебита 

Налягане, bar Налягане, bar

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е  

l/m

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е  

  l/
m

Налягане, bar

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е  

  l/
m

Смесена вода

Налягане, bar

Дебит на ръчния душ с ограничител на дебита A950556, 8 l/min

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е  

  l/
m

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е 

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е 

Де
би

т/
 Н

ал
яг

ан
е 


