
IPALYSS
Нeговата сила е във финеса





Нашата нова колекция е вдъхновена от Бернар Палиси, 
известният творец-керамик, живял във Франция през 

XVI век, прекарал дълги години в търсене на тайните на
създаването на изключително фина керамика. Също 

като него, ние изместваме границите, поставени пред 
дизайна, за да произвеждаме керамични продукти, 
които са много фини и същевременно достатъчно 

здрави, за да издържат натоварването на
ежедневната употреба. Затова беше логично да 

наречем нашата колекция елегантна, супер тънка и 
същевременно супер здрава керамика на името на 

Палиси. Така възникна IPALYSS®.



“Лекият дизайн” оказва съществено влияние в 
много области като архитектура, производство 
и мода. За да постигнем „лек дизайн“ в 
санитарната керамика, трябваше да създадем 
нов материал, позволяващ изработката на 
супер тънки мивки, които едновременно да са 
издръжливи и елегантни. Така създадохме 
Diamatec, който направи възможно тънките 
ръбове на мивките IPALYSS® да са толкова 
здрави.

Нашата колекция IPALYSS® се състои от три 
варианта на мивки купи. Можете да избирате 
вариант с преливник, без преливник или с борд 
и преливник - колекцията предлага гъвкаво и 
практично решение за съчетаване на форма и 
функция. С технологията Diamatec колекцията 
IPALYSS® е толкова издръжлива, колкото и
елегантна.

Подходящи за широк спектър от приложения, 
мивките IPALYSS® са достатъчно здрави, за да 
издържат на интензивна употреба и 
достатъчно красиви, за да осигурят желаното 
ниво на лукс - в изискани жилища, висок клас 
хотели и ресторанти.

НАЙ-ЛЕКИЯТ 
СРЕД
ЛЕКИЯ 
ДИЗАЙН





ИДЕЯТА
ЗАД
ТОЗИ ДИЗАЙН
IPALYSS® съчетава изключително здрав материал 
с впечатляваща естетика. Начинът, по който 
изглежда колекцията, и усещането, което създава, 
бяха разработени съвместно с носителя на много 
награди, дизайнера Робин Левин. Заедно със Studio 
Levien нашите дизайнери и инженери станаха 
водещи в тенденцията “лек дизайн”.



“Лекотата на дизайна е изразена чрез комбинация 
от два ключови елемента: вдлъбната външна 

страна с малък отпечатък и изключително фин ръб. 
Изключително здравият керамичен материал от 

Diamatec ми позволи да създам визия, която изглежда 
почти като цвете. Крехкият вид е измамен, подобно 

на цвете брулено от вятър – финото може да е 
здраво. Както винаги, и при дизайна на IPALYSS® съм 
търсил красота, съчетана с функционалност. Вярвам, 

че наистина съм постигнал това.

Тънките ръбове означават максимално използване на 
вътрешността, като е предотвратено изпръскването 

и задържането на капки по повърхността. 
Продълговатият фин отвор на преливника, който 
се произвежда така трудно, внася допълнително 

елегантен щрих към тези красиви мивки, които са 
определено и много функционални”.

РОБИН ЛЕВИН, ДИЗАЙНЕР



Diamatec е кулминацията в 200-годишната история на 
иновациите в производството на керамични продукти от
Ideal Standard. Нашата революционна керамика ни позволява 
за пръв път да произвеждаме продукти за баня с много фини, 
тънки, прави ръбове, които въпреки това са изключително 
здрави и подходящи за широк спектър от пространства с 
високи изисквания. 

Diamatec, нашият нов фин керамичен материал, е разработен 
след проучвания в области, където се очаква керамиката да 
бъде здрава и атрактивна, като например при керамичните 
съдове за хранене в хотелите. Избрахме най-добрите и
най-новите технологии и прецизно смесихме съставки като 
алуминиев окис, известен със своята твърдост и здравина,
и шамот, който предотвратява напукването и добавя 
структурна здравина. Резултатът е нов материал, който е 
особено подходящ за пространства с високи изисквания, 
където съчетаването на неоспорима естетика с изключителни 
трайност и здравина е от първостепенно значение.

КРАСОТА
С ВЪТРЕШНА 
СИЛА





За да гарантираме, че мивките IPALYSS® 
могат да издържат на интензивна употреба 
в продължение на дълъг период от време, 
работихме с Luctedon, независим институт 
за тестване на материали. Както се вижда 
по-долу, някои проби от нашия материал 
Diamatec не могат да бъдат счупени при 
удар с максималната възможна енергия, 
която машината за изпитване прилага; дока-
то всички проби на конкурентите ни бяха 
счупени от приложената енергия в работния 
диапазон на машината.

Diamatec се представи добре също и при 
теста за отчупване на ръбовете, при който 
върху продукта се въздейства с люлееща се 
метална топка. Тези резултати илюстрират 
устойчивостта на Diamatec, която ни позво-
лява да твърдим, че сме открили свещения 
граал в керамиката: изключително здрави, 
тънки и прави ръбове. 

ИЗПИТАНИ НА ЯКОСТ
ЗА НАШЕ СПОКОЙСТВИЕ

При централните тестове много проби на Ideal Standard 
издържаха удар с максималната енергия, която може да бъде 
приложена от машината за изпитване: 0.54J.

Резултати от изпитването на Diamatec на удар,
проведено от външния институт
за тестване на материали Lucideon *
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* Проведени бяха изпитвания от независимия институт за тестване на материали Lucideon 
на 4 мивки IPALYSS® в сравнение с 4 конкурентни на Ideal Standard продукта.









Колекцията мивки IPALYSS® 
предлага три конфигурации.

ТРИ 
КОНФИГУРАЦИИ
ИДЕАЛНИ ЗА 
ВСИЧКИ ПРОЕКТИ

1. 
Мивка без 
преливник 
 
Най-изчистен и естетически 
дизайн, подходящ за жилищни 
проекти от висок клас.



2. 
Мивка с 
преливник 
 
Добавянето на преливник прави 
тази конфигурация практична за 
хотели, където не може да се 
рискува поради небрежност да 
се забрави водата пусната и да се 
причини наводнение. Самият 
преливник е изключително тесен 
и не нарушава цялостната визия.

3. 
Мивка с борд и   
с преливник 
 
Добавянето на борд прави 
тази конфигурация подходяща 
за хотели, които желаят да 
осигурят безплатни тоалетни 
принадлежности за своите гости 
непосредствено върху мивката. 
Тя е е подходяща и за проекти, 
при които монтирането на 
смесител на стената не е 
осъществимо.







Мивка без преливник

Модел                                           атрикул №

Мивка за баня                                     E1392

• Мивка 55x38 cm
• 3.8mm радиуси
• С технологията Diamatec
• Без преливник
• Без отвор за смесител
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Мивка с преливник и с борд

Модел                                           атрикул №

Мивка за баня                                     E1393

• Мивка 55x38 cm
• 3.8mm радиуси
• С технологията Diamatec
• С продълговат преливник
• С борд с отвор за смесител

Модел                                           атрикул №

Мивка за баня                                     E1394

• Мивка 55x38cm
• 3.8mm радиуси
• С технологията Diamatec
• С продълговат преливник
• Без отвор за смесител
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Мивка с преливник

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Гаранция
ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ
НА САНИТАРНАТА КЕРАМИКА

(не включва аксесоари и фитинги)
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