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Част от групата



Melange
Красотата се нуждае от 
индивидуалност



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 Standard се превръщат в огледало на 

личното ви здраве. Дух и материали се стремят да създадат една вселена, където ден след ден тяло и душа да се потопят в удоволствие 

с нови измерения. Открийте последните новаторски решения, които ще завладеят вашите желания.

Представяме ви новото лого на търговската марка Ideal Standard. С нов външен вид и ново излъчване, нашето лого се променя, 

става с по-меки и елегантни очертания, характерни за изтънчената съвременна чувствителност. Известно време ще продължим 

да използваме в нашите колекции и старото ни лого, докато то не бъде изцяло изместено от новото. Но ви уверяваме, че нашата 

търговска марка и нашите продукти ще продължат да правят живота ви по-добър и по-лесен.
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Минималистични, но 

чувствени, красиво 

извитите очертания на 

смесителите от колек-

ция Melange придават 

характер на вашата 

баня, без да доминират. 

Предлагани в широ-

ка гама, бляскавите 

геометрични форми, 

съвършено, допълват 

заоблените ръбове на 

всеки умивалник, вана 

или биде. Изключител-

но гладки на допир и 

удобни за използване, 

смесителите Melange са 

задължителен елемент 

за всяка стилна баня. 
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Хармония 
 и осезаема елегантност

Дизайнът на колекция 
Melange е направен от Artefakt 
Industriekultur – основана през 
1989 година от Achim Pohl  и 
Tomas Fiegel.В сътрудничество с 
международната индустрия, ди-
зайнерският тим прави цялостни 
разработки на продуктови линии.

Дизайн

Смесител за 
умивалник

Смесител за биде

Смесител за  
вана / душ
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Смесител за умивалник

Нова ера 
 в дизайна на банята
Пълна гама смесители, перфектна комбинация  от силни, плавни линии, под-

ходящи за всяка зона от вашата баня. Независимо от вашите предпочитания 

или вида на вашата баня, смесителите Melange ще задоволят всички ваши из-

исквания. Възможни са различни начини на монтаж, които ще ви помогнат да 

изградите зоната на тоалиране, зоната на ваната или душа в банята, давайки ви в 

същото време свободата да изберете идеалния за вас модел.

Термостатен смесител за 
вана / душ 

Смесител за вана / душ Вграден смесител за душ



Чудесно е
 да пестите вода
Спестете ценна вода, като същевременно добавите щрих естествена елегант-

ност към вашата баня. Предлагаме ви четири варианта, снабдени с интелигентни 

устройства за пестене на вода, съвършено допълнение към вашата зона за тоали-

ране. Независимо от вашия вкус и от пространството, с което разполагате, про-

дуктите Melange се приспособяват с лекота и грациозност към всеки умивалник, 

като в същото време са много икономични. Красота, съчетана с интелигентност…  

Колкото привлекателен, толкова и  
практичен,
Вграденият аератор повишава функционал-
ността и улеснява поддръжката и използването 
на смесителя, като заедно с това добавя кла-
сически, и същевременно модерен щрих към 
вашата баня.  

Функционалност

+
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Смесител за умивалник  с удължено тяло
Със своето превъзходно удължено тяло и гладка 
странична ръкохватка, той е идеалното допълне-
ние към всеки умивалник тип купа. Семплият, но 
динамичен дизайн създава впечатляващо равно-
весие между линии и форма. За да се избегне на-
трупването на варовик, както и всяко нарушаване 
на свободния поток по гладката, извита линия, 
смесителят е снабден с лесно почистващия се 
вграден аератор. 

Смесител за умивалник 
Тези, които са привърженици на минималистич-
ния дизайн, но понякога го намират за твърде 
семпъл на вид, ще се влюбят в този смесител. 
Той е идеален пример за сдържана елегантност.
Гладката ръкохватка осигурява лесно регулиране 
на водната струя и по-малък разход на вода. 

Стилен смесител за умивалник 
Изящните, плавни линии на смесителя придават 
характер на вашата баня. Лесно и безопасно, с 
помоща на Click технологията пестите вода, като 
контролирате използваното от вас количество. 
Повдигайки ръкохватката на смесителя усещате  
леко съпротивление, което показва кога водната 
струя е достигнала половината от  максималната 
си сила. За вас остава единствено  удоволствието 
да се наслаждавате на лесното и  удобно регули-
ране  на водната температура през цялото време.



Най-важното  винаги отлично представяне
Термостатният смесител за душ от колекцията Мelange и смесителят за вана / душ ви да-

ряват с безгранично удоволствие… Вода, с желаната от вас температура, облива тялото ви 

и го зарежда с енергия, без да ви кара да чакате. В допълнение на това, иновативната тех-

нология Cool Body, която не позволява корпусът на смесителя да се нагрее, ви гарантира  

пълен релакс на тялото и ума. Практичният и интелигентен замисъл ви осигурява отлично 

функциониране на продуктите и пълно удовлетворение от тях. 
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Насладете се на приятно изживяване под 
душа без риск от студени шокове или  
горещи изненади.
Регулирането на температурата с термостат и 
на водната струя чрез бутон за сигурност, оси-
гурява максимална безопасност и удоволствие. 
Автоматиченият превключвател, ръчният три-
функционален душ и скритото  присъединяване 
осигуряват лесно манипулиране и модерна визия 
на смесителя.

Вграден термостатен смесител
Този модел също предлага голямо удобство и си-
гурност. Двойният контрол включва ръкохватка за 
регулиране на температурата с вграден бутон за 
сигурност, ограничаващ температурата до 40°C и 
ръкохватка за регулиране на струята с керамичен 
диск за плавно въртене.

+

Термостатен смесител за  душ –  
абсолютна сигурност
Този интелигентен термостатен смесител, 
поддържа желаната от вас температтура толко-
ва дълго колкото желаете, докато находчивата 
иновация Cool Body гарантира безопасност при 
допир със смесителя. Така вие и вашите деца 
сте винаги защитени. 

Функционалност



Иновация

Семпла външност
 висша технология
Зад семплата външност на смесителите за вана / душ се крие цял един свят на модерна, 

съвременна технология. Предварителни проучвания и прилагането на най-новите техно-

логични постижения, са гаранция за отлична работа, дълготрайност и пълна наслада от 

използването на смесителите. Комбинацията между висококачествени материали и пре-

цизна изработка създадоха шедьовър, осигуряващ вашето удоволствие и спокойствие на 

духа.

Иновативен разпределител
превръща преминаването на водната струя от 
душ към вана в детска игра. Интегриран в тялото 
на душа, той допринася за елегантната визия на 
смесителя. Освен това, керамичният затварящ 
механизъм регулира водната струя и температу-
рата с непогрешима точност.

+
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Иновация
Нов критерий за иновации в банята
Изчистени линии, без излишни детайли, 
оформят привлекателната визия на смесителя 
за душ. Краят на шлауха на душа преминава не-
забележимо през сапуниерата, а фиксиращите 
елементи остават скрити за окото от плътно при-
лепналите към стената розетки. Вградената ино-
вативна технология за пестене на вода  е още 
едно допълнение към  многобройните качества 
на смесителя. 

Вграденият смесител е лесен за  
монтиране, 
заема много малко пространство и предлага 
максимално удоволствие. Лесен за употреба и 
почистване, без видими фиксиращи елементи, 
привлекателна розетка и издържлива удобна 
ръкохватка. 

+



Смесители Melange

A4260AА
с гъвкави връзки G3/8
35 mm керамичен затварящ механизъм KEROX 
метален изпразнител, скрит аератор тип Cache
метална ръкохватка, присъединяване Easy Fix

Вариант без изпразнител
A4287AA

Смесител стоящ за умивалник

max.150
max.40

138
117,7

136

129

412
405

162
Ø63 Ø35

Ø10
G 1 1/4

А4266АА
без изпразнител
с гъвкави връзки G3/8, SPX
40 mm керамичен затварящ механизъм Multi-port 
Ideal Standard
без изпразнител
скрит аератор тип Cache
метална ръкохватка

311

289

374

149

166

289

124

max.40 Ø35

94

Смесител стоящ за умивалник с удължено тяло

Смесител вграден за умивалник
А4262АА
пълен комплект външна и вътрешна част
47 mm керамичен Click затварящ 
механизъм Ideal Standard
метална ръкохватка
скрит аератор тип Cache

140
225 37,5 min.

59,5 max.

202

233

87

85

Смесител стоящ за биде
А4268АА
с гъвкави връзки G3/8
35 mm керамичен затварящ механизъм KEROX
метален изпразнител
аератор със сферична връзка
метална ръкохватка
присъединяване Easy Fix

max.150
max.40

123
91,6

25°

113,3

129

389382

121
Ø63 Ø35

Ø10G 1 1/4

Смесител стенен за душ
А4269АА
40 mm керамичен затварящ механизъм Multi-port Ideal 
Standard
метална ръкохватка
присъединяване със скрити холендрови гайки
възвратен клапан
без аксесоари

6

77

137-163

299

Ø70

G1/2

G1/2
15°

79-84

15084 65

Смесител стенен за вана / душ
А4271АА
40 mm керамичен затварящ механизъм 
Multi-port Ideal Standard
метална ръкохватка
скрит аератор тип Cache
присъединяване със скрити холендрови гайки
автоматичен разпределител
възвратен клапан
без аксесоари

6

77

122
89

79-84

Ø70

15°

15085 76

311
G1/2

137-163
G1/2

Цвят: - Хром AA
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А4292АА
за монтаж на периферията на ваната
вентили G1/2 с керамични уплътнения
метални ръкохватки
стандартно присъединяване с гайки G1/2
възвратен клапан
автоматичен разпределител
аксесоари: метален шлаух 1500 mm 4-функционален ръчен душ 
Забележка: За монтаж само със сифон Multiplex Trio или Rotaplex 
Trio (поръчва се отделно)

Смесител четиридупков за вана / душ

А4293АА
за монтаж на периферията на ваната
вентили G1/2 с керамични уплътнения
метални ръкохватки
стандартно присъединяване с гайки G1/2
възвратен клапан
автоматичен разпределител
с аксесоари: метален шлаух 1500 mm 4-функционален 
ръчен душ

Смесител четиридупков за вана / душ, с чучур

А4273АА
комплект 2 - външна част
метална ръкохватка

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

A2650NU
комплект 1 - вътрешна част
47 mm керамичен Click затварящ 
механизъм на Ideal Standard

Смесител вграден за душ

А4275АА
комплект 2 - външна част
метална ръкохватка
автоматичен разпределител

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

Смесител вграден за вана / душ

А4279АА
термостатен керамичен затварящ 
механизъм Ideal Standard,  
с мембранна технология
скрит аератор тип Cache
метална ръкохватка
присъединяване със скрити 
холендрови гайки
възвратен клапан
без аксесоари

Смесител термостатен стенен за душ

А4281АА
термостатен керамичен затварящ 
механизъм Ideal Standard с мембранна 
технология, скрит аератор тип Cache
метална ръкохватка
присъединяване със скрити  
холендрови гайки
автоматичен разпределител
без аксесоари

Смесител термостатен стенен за вана / душ

max.750

max.35

85-25085-250 85-250
230

Ø30

48

48

max.38

max.30
Ø38 Ø30

G1/2

max.450

max.35

max.38

172

85-15085-150 85-150
230

Ø30

48

48
max.30

Ø30

G1/2

100

230

Ø72
G3/4Ø30

HOT

G 1/2

G 1/2

G 1/2G 1/2

27

130
6

41-63
54-76

35 - 57140

65

206

21,5

HOT

G 1/2

G 1/2

G 1/2G 1/2

27

130

6

41-63
54-76

35-57140

65

206

21,5

150 76

31

102

137-163

300

Ø70

G 1/2

G 1/2

150

96
168

76

76

198

137-163

300

Ø70

G 1/2

G 1/2

A2650NU
комплект 1 - вътрешна част
47 mm керамичен Click затварящ 
механизъм на Ideal Standard

Цвят: - Хром AA


