
IDEALRAIN:  
ДЪЛГО И 
НЕПОВТОРИМО 
ИЗЖИВЯВАНЕ             
ПОД ДУША







ИЗДИГАМЕ
СТАНДАРТИТЕ
В продължение на десетилетия обслужваме архитекти, 
доставчици, търговски партньори и водопроводчици 
навсякъде по света, като им предлагаме високо ефективни 
продукти, като например тоалетната чиния без ринг и 
ултра тънкото поддушово корито. А пазарът днес е толкова 
взискателен, както никога досега. Клиентите търсят 
продукти с повишена издръжливост и подобрени 
експлоатационни качества, отговарящи на най-високите 
съвременни изисквания. Те очакват красив, олекотен 
дизайн. Затова ние създаваме нашите продукти, като се 
съобразяваме с това, че съвременният живот изисква още 
по-високи нива на ефективност и същевременно 
елегантен и въздействащ дизайн. Опитът ни, натрупан в 
продължение на десетилетия, ни е научил, че винаги има 
по-добро и по-интелигентно решение. Затова никога не 
спираме, докато не намерим начин да предложим по-
висок стандарт на продуктовите характеристики.



КОЛЕКЦИЯТА
IDEALRAIN
Клиентите очакват внимателно създаден продукт с 
повишена ефективност, изключителна естетика, 
подобрени експлоатационни качества и високо 
технологични решения. Съобразявайки се с това, 
ние разширихме колекцията душове IDEALRAIN с два 
нови модела: EVO и EVO JET. С изчистените си 
линии, съвременни технологии и висококачествени 
инженерингови решения, тези душове са 
проектирани така, че да удовлетворят 
потребностите на всички клиенти, независимо от 
това къде и за какъв проект ще ги ползват. 



ЛУКСЪТ ДА ИЗБИРАШ
Когато клиентите очакват висок клас продукти, IDEALRAIN Ви дава възможност да ги 
предложите. Създаването на EVO и EVO JET осигурява нови преживявания за потребителите 
и нова визия за Вашите проекти, независимо от това, дали тези проекти се отнасят за 
обществени или за жилищни пространства, за ремонт или за ново строителство. С 
възможността за избор между много елегантни стилове и иновативни функции, с 
подобрените ефективност и комфорт, IDEALRAIN предлага отлично решение за всяка 
спецификация и за всеки бюджет.

ПОДХОДЯЩИ ЗА РАЗЛИЧНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ И ЛЕСНИ ЗА МОНТИРАНЕ
IDEALRAIN се комбинира с широка гама 
аксесоари и лесно се регулира при 
монтаж

ПРОЕКТИРАНИ ЗА МАКСИМАЛЕН 

КОМФОРТ

Душ системите IDEALRAIN осигуряват 
прецизност на струята в множество 
различни режими, за да ви предложат 
неповторимо преживяване

ПОДПЛАТЕНИ С ТЕХНОЛОГИИ

IDEALRAIN съчетава комфорт с 
функционалност във всеки детайл - 
от високотехнологичния 
Ограничител на дебит до ръчните 
душове с функция Cool Body

ПО-БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ

Липсата на свръзки и изпъкнали елементи 
откъм лицевата страна на продуктите 
IDEALRAIN възпрепятства натрупването на 
варовик и осигурява лесно и бързо 
почистване, което в случаите на употреба за 
обществени нужди означава и допълнителни 
финансови спестявания

СЪЗДАДЕНИ ДА СА ЕФЕКТИВНИ

Функциите, осигуряващи икономия 
на вода и енергия, помагат на 
клиентите да постигнат устойчиво 
намаляване на разходите

УСТОЙЧИВО ЕЛЕГАНТНИ

Продуктите IDEALRAIN са много изящни, но 
въпреки това устойчиви. Те са конструирани 
така, че да са издръжливи, да продължават 
да изглеждат добре и да работят ефективно 
за по-дълго време, дори при много 
интензивна употреба



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
EVO JET & EVO 

НЕПОВТОРИМИ УСЕЩАНИЯ

Технологията Drop Jet на EVO JET 
създава уникално големи и меки 
капчици вода, които „отмиват” 
стреса.

БУТОН ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 
ФУНКЦИИТЕ

С ергономичния и интуитивен бутон 
се превключва без усилие между 
трите режима на разпръскване на 
водната струя.

СВЕЖА И МОДЕРНА ВИЗИЯ

Изтънчени, съобразени с 
изискванията на съвременния 
дизайн, атрактивни профили в 
класическа кръгла или в изискана 
ромбоидна (diamond) форма.

EVO

EVO JET



ПРЕДИМСТВА
• Изключително здрави стенни 

метални конзоли за ултра стабилно 
фиксиране. Позволяват регулиране 
на ъгъла на окачване

• Специално подсилени метални 
тръбни окачвания, предлагани в два 
размера: 600 mm и 900 mm

• Два допълнителни модела, по два 
вида ръчни душове от всеки модел, 
всеки от които с по три режима на 
разпръскване на водната струя. 
Предлагат се в размер 110 mm за 
EVO и 125 mm за EVO JET

• Егрономичен бутон Navigo за 
превключване между режимите на 
разпръскване на водната струя

• Издръжлив механизъм, предвиден за 
интензивна употреба

• Здрава дръжка Удобство за лесно 
боравене

• Гладък, лесен за почистване, гъвкав 
шлаух Idealflex

• Интегриран Ограничител на дебит, 
който редуцира потреблението на 
вода до 8 l/min и намалява 
разходите



УСТОЙЧИВА 
ЕЛЕГАНТНОСТ
Душ комплектите IDEALRAIN изглеждат добре за по-дълго 
време. Нашите дизайнери обръщат внимание на всеки 
детайл, за да създадат колекция, която да съчетава 
спираща дъха естетика и издръжливост. Здрави и 
същевременно тънки, с модерни контури и 
аеродинамични профили, ръчните душове са леки и се 
ползват интуитивно. Металните стенни окачалки и 
тръбните окачвания с ергономични държачи за душа са 
много по-здрави от пластмасовите системи за окачване.

Ръчните душове EVO и EVO JET от колекцията IDEALRAIN 
се предлагат в класическа кръгла форма, изглеждаща 
неподвластна на времето във всяко едно пространство. 
EVO и EVO JET с изтънчена diamond форма са 
предназначени за случаите, когато се изисква нещо малко 
по-различно.

Цялата колекция IDEALRAIN безпроблемно се справя с 
предизвикателствата на ежедневната употреба и високото 
експлоатационно натоварване, което я прави идеална за 
хотели, места за почивка, развлекателни центрове, летища 
и жилищни сгради.Накратко: Душ комплектите IDEALRAIN 
са създадени да издържат дълго.







ЕФЕКТИВНОСТ

Икономията на вода и енергия в 
наши дни е от първостепенно 
значение за много от проектите.
IDEALRAIN ви помага да постигнете 
желаната от клиентите 
ефективност без загуба на комфорт 
за потребителите. Нещо повече, 
IDEALRAIN осигурява на клиентите 
финансови спестявания, от които 
за целия експлоатационен живот 
на душовете се натрупват 
значителни суми.



€435.58

ЕнергияВода

€164.41

=  СПЕСТЯВА ДО 
599,99 ЕВРО*

€1000

€750

€500

€250

ПО-МАЛКО ВОДА, ПО-НИСКИ 
РАЗХОДИ
Прецизно конструираният Ограничител на дебит на IDEALRAIN осигурява подаването на 
оптимално количество вода. Предварително настроеният Ограничител на дебит намалява 
консумацията на вода при системи с високо налягане от 18,5 l/min до само 8 l/min без 
прекъсвания в подаването на вода.

НЕКА ПОТОКЪТ НА СПЕСТЯВАНИЯТА 
ПОТЕЧЕ КЪМ ВАС
Предварително регулираният на 8 l/min Ограничител на дебит на IDEALRAIN 
спестява толкова много вода и енергия, че да е възможно да се реализират до 
599,99€ спестявания годишно *.

18.5 l

8 l

Без Ограничител на дебит1 С Ограничител на дебит2

=57% 
ПО-МАЛКО
ВОДА

ИКОНОМИЯ НА 
ВОДА

Вграденият ограни-
чител на дебита 
редуцира потребле-
нието до 8l/min

*  Икономии за ръчен душ IDEALRAIN с Ограничител на дебит от 8 l/min под 3 
bar в сравнение с традиционния ръчен душ с дебит 18,5 l/min. Изчисленията 
са на база 4 човека, които вземат ежедневно 3-минутен душ. Всички разходи 
са в € при цена на водата и енергията в Германия



HOTEL





МОДЕРНА 
ТЕХНОЛОГИЯ
Колекцията IDEALRAIN е олицетворение на дългата ни 
история на създаване на иновативни качествени и 
рентабилни решения. Модерната й технология 
гарантира отлични експлоатационни характеристики, 
дълъг живот и ефективност.

1

3

2

4

ЛЕСНО 
ПОЧИСТВАНЕ

Меките силиконови 
дюзи намаляват 
натрупването на 
котлен камък и 
способстват за 
лесно почистване

COOL BODY

Външната 
повърхност остава 
студена, за да се 
избегне рискът от 
изгаряне

ИКОНОМИЯ НА 
ВОДА

Вграденият 
Ограничител на 
дебит редуцира 
потреблението 
до 8l/min

NAVIGO

Бутон за 
превключване 
между различните 
режими на душ 
системата



5 6

УЛТРА ЗДРАВО ЗАКРЕПВАНЕ

Ръчните душове IDEALRAIN могат 
да издържат до над 20 kg натовар-
ване на фиксиращите конзоли

НАМАЛЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ВОДАТА

Вграденият Ограничител на дебит 
намалява консумацията на вода от 
обичайните 18.5 l/min на само 8 l/
min, без това да доведе до загуба 
на комфорт

ТЕХНОЛОГИЯ COOL BODY 

Тази иновация на Ideal Standard 
способства за подобряване на 
безопасността на потребителите, 
като предотвратява нагряването на 
тялото на душа, за да се избегне 
рискът от изгаряне

БУТОН NAVIGO

Режимите на разпръскване на 
водната струя се превключват 
лесно само с едно докосване

ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА 
ДЕБИТА 

Всички ръчни душове IDEALRAIN са 
прецизно проектирани за оптимал-
на водна струя, както при високо, 
така и при ниско налягане.
IDEALRAIN може да работи в 
диапазона 0,1 - 5,0 bar

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 
ДЪЛГОВЕЧНИ ДЮЗИ

Висококачествените меки 
силиконови дюзи се запазват 
гъвкави и лесни за почистване и 
затова издържат по-дълго

1
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3
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МАКСИМАЛЕН КОМФОРТ
Както подсказва името на колекцията, IDEALRAIN превръща вземането на душ 
в истинско удоволствие. Тя се отличава с големи ръчни душове за максимален 
комфорт. Дюзите са разположени до самия край на душа, за да се увеличи 
пространството, от което се разпръсква водната струя, което създава усещане 
за дъжд. 

Различните възможни режими позволяват на потребителите да могат да 
изберат душ, който да съответства на тяхното настроение: освежаващ, 
релаксиращ или просто успокояващ.

ДУШ-РЕЖИМИ
RAIN

Този популярен режим създава релаксиращ „дъжд” 
благодарение на дюзите, които се простират до ръба 
на душа.

FINE RAIN

Нежна, но изобилна струя, създаваща усещане за 
пречистване.

AERATED RAIN

При моделите EVO в режим на аериран дъжд във 
водата се аерира въздух, за да се постигне още 
по-нежно и същевременно чисто усещане при 
вземането на душ. 

DROP JET 

При моделите EVO JET нашата патентована технология 
Drop Jet прави водните капчици още по-меки, за да 
накара потребителя да се почувства нежно облян в 
лукс. 

MASSAGE

Всички ръчни душове разполагат с този режим, при 
който масажиращата струя създава истински 
ободряващо усещане.

IDEALRAIN

RAIN

FINE RAIN

MASSAGE



DROP JET

Режим за 
необикновено 
изживяване под 
душа – със струя, 
която обгръща 
напълно с капчици, 
създаващи усещане 
за мекота

МАКСИМАЛНО 
РАЗПРЪСКВАНЕ 
НА СТРУЯТА

Разположените 
от край до край 
дюзи осигуряват 
максимално 
добро 
разпръскване на 
струята

ТРИФУНКЦИО-

НАЛНИ ДУШОВЕ

3 режима на 
разпръскване на 
водната струя 
за чудесно 
изживяване под 
душа

EVO EVO JET

RAIN

AERATED RAIN

MASSAGE

RAIN

DROP JET

MASSAGE



MASSAGE/МАСАЖ

IDEALRAIN

IDEALRAIN EVO

IDEALRAIN EVO JET
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Режим на разпръскване 
на водната струя

ПОДХОДЯЩО ЗА 
ВСЯКО НАСТРОЕНИЕ 
ПРЕЖИВЯВАНЕ ПОД ДУША
Потребителите могат да се насладят на многообразие от приятни усещания, 
превключвайки между различните режими. Да се почувстват добре дошли в 
царството на душовете, които предлагат усещания по-приятни от очакваните.



DROP JET/БЛИКАЩИ КАПКИ

RAIN/ДЪЖД







ГЪВКАВИ 
КОНФИГУРАЦИИ
Всички продукти IDEALRAIN са проектирани така, че да се съчетават 
безпроблемно, за да имат клиентите богат избор от конфигурации, 
включващи ръчни душове, здраво метално тръбно окачване, шлаух 
Idealflex и душ глава, ако е необходимо..

ТРЪБНИ 
ОКАЧВАНИЯ

Комплектите 
включват здрави 
метални тръбни 
окачвания с 
въртящ се плъзгач, 
идеални за 
различни нужди

Сиво матово покритие

Диаметър 80 
или 100 мм

Кръгла форма

Смяна на 
функциите 

чрез 
завъртане

Възможност за 1 
или 3 режима на 
разпръскване на 
водната струя

IDEALRAIN

Бяло матово 
покритие

110 мм за кръгъл 
или ромбоиден/ 

diamond

EVO

Кръгла или 
diamond 
форма

Режим Aerated rain

Възможност 
за 3 режима на 
разпръскване 

на водната 
струя

Смяна на 
режимите с 

бутон



ШЛАУХИ 
IDEALRAIN е 
комплектуван с нашия 
здрав и издръжлив 
метален шлаух 
Ultraflex, а EVO и EVO 
JET са снабдени с 
елегантния Idealflex. 
Idealflex не само се 
почиства лесно, но и 
е направен така, че да 
не се усуква.

125mm on round 
or diamond

Смяна на 
режимите с 

бутон

Бял гланц и хромирани 
повърхности

Кръгла или 
diamond форма

Drop Jet режим

Възможност 
за 3 режима на 
разпръскване 

на водната 
струя

EVO JET

ДУШ ГЛАВИ
Допълнете спецификацията 
си с душ глава.







СЪЗДАДЕНИ ДА 
СА ЗРАВИ

ИЗПИТАНИ НА 
ЗДРАВИНА
Извършването на постоянни и интензивни тестове е 
разковничето за постигане на най-висок клас 
издръжливост. Нашите тестове симулират екстремни 
реални условия. Изпитванията отиват дори още една 
крачка напред и подлагат компонентите на душа на 
пара под високо налягане за пресъздаване на 
възможно най-агресивен режим на почистване. Те се 
напръскват и с корозионни соли, за да се тестват 
покритията им. Тръбните окачвания са проверени на 
деформиране с цели 75 N, което доказва че могат да 
издържат натоварване до 75 кг.

Проектирането, разработката и изпитванията на 
IDEALRAIN са подчинени на концепцията, че 
продуктите от колекцията трябва да са още по-
издръжливи в условия на интензивна и агресивна 
употреба, което гарантира запазването на 
репутацията им на много устойчиви и надеждни 
изделия, подходящи за обществени места.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 
ИНТЕНЗИВНА УПОТРЕБА 
Изискванията за обществените бани са напълно 
различни от тези за баните в обикновените жилища. 
Затова вложихме 100-годишния си опит при 
създаването на колекцията IDEALRAIN и тя е в 
състояние да отговори на всички предизвикателства 
на интензивната употреба и агресивното почистване 
в обществените пространства. Продуктите от 
колекцията ще могат да бъдат ползвани надеждно и 
рентабилно години наред и ще посрещат гост след 
гост. Ето например душ главите, които са 
безкомпромисно стилни и същевременно 
дълготрайни.



НАПРАВЕНИ ДА 
ИЗДЪРЖАТ
Отличният инженеринг е основен елемент стратегията ни. 
Металните тръбни окачвания 900 мм от серията PRO са 
много по-здрави от пластмасовите такива и са двойно 
подсилени с вътрешна релса, за да не се деформират и да 
се ползват безпроблемно години наред. Ръчните душове 
изпитваме на термичен шок в продължене на 10 000 
цикъла (стандартният тест изисква само 300). Конзолите 
на окачванията са направени от издръжлив метал, за да се 
справят с предизвикателствата на интензивната употреба 
в обществените места. Те се регулират лесно и имат 
елегантен вид. Конструирани са така, че да могат да 
издържат на многократно по-голямо от обичайното 

натоварване.

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В 
РЕАЛНИЯ СВЯТ
Когато изделията функцонират безупречно, те понасят 
по-малко удари. Така че дори да акцентираме върху 
издръжливостта, функционалността също е от 
първостепенно значение за нас. Плъзгачите на окачванията 
са типичен пример за това. Те се движат леко, без никакво 
заяждане. Боравенето с тях е лесно. Задържат и 
освобождават душа само с едно леко движение. 
Изработени са от висококачествен метал, за да се 
гарантира, че няма да могат да бъдат затегнати твърде 
много. Задържане. Освобождаване. Задържане. Дори и 
след няколко хиляди подобни действия те все още 
задържат ръчния душ в правилната позиция.



ЛЕСЕН МОНТАЖ, 
ГАРАНТИРАНА  
ФУНКЦИО
НАЛНОСТ
При монтажа всички знаят, че времето е пари. Затова 
всички душ комплекти IDEALRAIN използват системата 
Easymount, която позволява лесно регулиране при 
монтажа. Бързото инсталиране на душ комплектите 
IDEALRAIN спестява време и осигурява допълнителни 
предимства за проектите Ви.

Ние ценим Вашата репутация и знаем, че успехът на 
Вашите проекти изисква надежден партньор и 
висококачествени и сигурни продукти и решения. Затова 
продуктите IDEALRAIN са произведени в Европа и са с 5 
години гаранция.

И тъй като всеки пазар се регулира с множество 
специфични стандарти и правила, ние гарантираме, че 
колекцията IDEALRAIN съответства на следните стандарти: 
WRAS във Великобритания, ACS във Франция и KTW & W270 
в Германия. За повече подробности, моля посетете нашата 
страница www.idealstandard.bg.

ЛЕСЕН МОНТАЖ

Монтажът е лесен с 
технологията Easymount, 
която позволява 
настройки по време
на монтажа.

ЛЕСЕН МОНТАЖ, 
ГАРАНТИРАНА  
ФУНКЦИОНАЛНОСТ

http://www.idealstandard.bg/
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ТЕХНОЛОГИЯ УСЕЩАНЕ

IDEALRAIN EVO JET

IDEALRAIN EVO

IDEALRAIN

COOL BODY

Външната 
повърхност 
остава студена, 
за да се избегне 
рискът от 
изгаряне

NAVIGO

Бутон за 
превключване 
между 
режимите

ШИРОКА 
ВОДНА СТРУЯ

Разположените 
от край до край 
дюзи осигуря-
ват максимално 
разпръскване на 
струята

УДОБСТВО

Функцията 
позволява лесно 
боравене с душа

ТРИФУНКЦИО-

НАЛЕН ДУШ

3 режима на 
струята за 
незабравимо
изживяване под 
душа

DROP JET

Режим за необик-
новено изживяване 
под душа - със 
струя, която обгръ-
ща напълно с 
капчици, създаващи 
усещане за мекота

ИЗБОРЪТ НА 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ
IIDEALRAIN е отличният избор за Вашите проекти - за ново строителство, и за 
ремонт, за жилищни и за обществени сгради. Колекцията Ви дава възможност 
за избор между трите надеждни модела: IDEALRAIN, IDEALRAIN EVO и 
IDEALRAIN EVO JET. Всеки от тях е снабден със здрави метални стенни 
окачалки и тръбни окачвания. Всички модели ръчни душове се предлагат в 
изискания профил с кръгла форма, а моделите EVO и EVO JET са налични и в 
ромбоидната diamond форма..
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ЕФЕКТИВНОСТ МОНТАЖ ПОДДРЪЖКА ГАРАНЦИЯ

ИКОНОМИЯ НА ВОДА

Вграденият Ограничител на 
дебит редуцира потреблението 
до 8 l/min

ЛЕСЕН МОНТАЖ

Монтажът е лесен с
технологията Easymount, 
която позволява лесна
настройки по време на 
монтажа

ЛЕСНО 
ПОЧИСТВАНЕ
Меките силико-
нови дюзи на-
маляват натруп-
ването на котлен
камък и способ-
стват за лесно 
почистване

IDEALFLEX

Шлаухите 
Idealflex1250 mm 
или 1750 mm
предотвратяват 
отлагането на 
варовик и лесно 
се почистват



IDEALRAIN  
EVO JET

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ръчен душ
Ø 125mm – кръгъл

Модел   Артикул No

Кръгъл ръчен душ,    B1759AA
трифункционален  

• Трифункционален
• Drop Jet функция
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 125mm
• Силиконови дюзи за лесно почистване 
• Ограничител на дебит 8 l/min
• 5 години гаранция

Модел   Артикул No

Ромбоиден ръчен душ,   B1760AA
трифункционален 

• Трифункционален
• Drop Jet функция
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 134mm
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Ограничител на дебит 8 l/min
• 5 години гаранция

Ръчен душ 134mm –
diamond /ромбоиден/

Душ комплект 
Ø 125mm – кръгъл

Модел   Артикул No

Кръгъл ръчен душ,          B1765AA
1.75m Idealflex шлаух,     
трифункционален 

• Трифункционален ръчен душ 125mm
• Drop Jet функция
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 125mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex - 

1,75 m
• Въртяща се стенна метална окачалка за 

ръчен душ (B9847AA)
• 5 години гаранция

IDEALRAIN EVO JET
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трифункцио-
нален ръчен 
душ

Широка 
водна струя

Удобство

Drop Jet

Бутон за 
превключване 
на функциите

Cool Body

Икономия 
на вода

Лесно 
почистване

Лесен 
монтаж

Idealflex

5 години 
гаранция
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Душ комплект 134mm – 
diamond /ромбоиден/

Модел   Артикул No

Ромбоиден ръчен душ,   B1766AA 
трифункционален,     
1.75m Idealflex шлаух 

• Трифункционален ръчен душ 134mm
• Drop Jet функция
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 134mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex - 

1,75 m
• Въртяща се стенна метална окачалка за 

ръчен душ (B9847AA)
• 5 години гаранция

Душ комплект Ø 125mm – 
кръгъл

Модел   Артикул No

Кръгъл ръчен душ,      B1761AA
1.75m Idealflex шлаух,
600mm тръбно окачване

Кръгъл ръчен душ,      B1763AA
1.75m Idealflex шлаух,
900mm тръбно окачване

• Трифункционален ръчен душ 125mm
• Drop Jet функция
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 125mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex 

1,75 m
• Включено в комплекта метално тръбно 

окачване за лесен монтаж (Easymount) 
- 600 mm (B9848AA) или 900 mm 
(B9849AA)

• 5 години гаранция

Душ комплект 134mm – 
diamond /ромбоиден/

Модел   Артикул No

Ромбоиден ръчен душ,    B1762AA 
1.75m Idealflex шлаух,
600mm тръбно окачване

Ромбоиден ръчен душ,   B1764AA
1.75m Idealflex шлаух,
900mm тръбно окачване 

• Трифункционален ръчен душ 134mm
• Drop Jet функция
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 134mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex 1,75 m
• Включено в комплекта метално тръбно 

окачване за лесен монтаж (Easymount) 
- 600 mm (B9848AA) или 900 mm 
(B9849AA)

• 5 години гаранция

Трифункцио-
нален ръчен 
душ

Широка 
водна струя

Удобство

Drop Jet

Бутон за 
превключване 
на функциите

Cool Body

Икономия 
на вода

Лесно 
почистване

Лесен 
монтаж

Idealflex

5 години 
гаранция



IDEALRAIN  
EVO

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



IDEALRAIN EVO
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ръчен душ Ø 110mm –
кръгъл

Модел   Артикул No

Кръгъл ръчен душ,     B2231AA
трифункционален 

• Трифункционален ръчен душ
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 110mm
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Ограничител на дебит 8 l/min
• 5 години гаранция

Модел   Артикул No

Ромбоиден ръчен душ,   B2232AA 
трифункционален 

• Трифункционален ръчен душ
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 115mm
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Ограничител на дебит 8 l/min
• 5 години гаранция

Ръчен душ 115mm –
diamond /ромбоиден/

Душ комплект Ø 110mm – 
кръгъл

Модел   Артикул No

Кръгъл ръчен душ,     B2239AA
трифункционален,
1.75m Idealflex шлаух

• Трифункционален ръчен душ
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 110mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex - 

1,75 m
• Въртяща се стенна метална окачалка за 

ръчен душ (B9847AA)
• 5 години гаранция
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Душ комплект 115mm – 
diamond /ромбоиден/

Модел   Артикул No

Ромбоиден ръчен душ,   B2240AA
трифункционален,   
1.75m Idealflex шлаух

• Трифункционален ръчен душ
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body 
• Широка водна струя 115mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex - 

1,75 m
• Въртяща се стенна метална окачалка за 

ръчен душ (B9847AA)
• 5 години гаранция

Душ комплект Ø 110mm – 
кръгъл

Душ комплект 115mm – 
diamond /ромбоиден/

Модел   Артикул No

Кръгъл ръчен душ,      B2233AA 
1.75m Idealflex шлаух,
600mm тръбно окачване

Кръгъл ръчен душ,      B2237AA
1.75m Idealflex шлаух, 
900mm тръбно окачване

• Трифункционален ръчен душ
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 110mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex 

1,75 m
• Включено в комплекта метално тръбно 

окачване за лесен монтаж (Easymount) 
- 600 mm (B9848AA) или 900 mm 
(B9849AA)

• 5 години гаранция

Модел   Артикул No

Ромбоиден ръчен душ,  B2234AA 
1.75m Idealflex шлаух,
600mm тръбно окачване

Ромбоиден ръчен душ,  B2238AA 
1.75m Idealflex шлаух, 
900mm тръбно окачване 

• Трифункционален ръчен душ
• Бутон за превключване на функциите
• Cool Body
• Широка водна струя 115mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Включен в комплекта шлаух Idealflex 

1,75 m
• Включено в комплекта метално тръбно 

окачване за лесен монтаж (Easymount) 
- 600 mm (B9848AA) или 900 mm 
(B9849AA)

• 5 години гаранция
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Трифункцио-
нален ръчен 
душ

Широка 
водна струя

Удобство

Drop Jet

Бутон за 
превключване 
на функциите

Cool Body

Икономия 
на вода

Лесно 
почистване

Лесен 
монтаж

Idealflex

5 години 
гаранция
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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IDEALRAIN
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел   Артикул No

Еднофункционален  B9402AA 
ръчен душ

Трифункционален   B9403AA 
ръчен душ 

• С една или с три функции
• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• 5 години гаранция

Ръчен душ M 
Ø 100mm

Ръчен душ S  
Ø 80mm

Модел   Артикул No

Еднофункционален  B9400AA 
ръчен душ

Трифункционален   B9401AA 
ръчен душ 

• С една или с три функции
• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• 5 години гаранция

Ръчен душ L
Ø 120mm

Модел   Артикул No

Еднофункционален  B9406AA 
ръчен душ

Трифункционален   B9407AA 
ръчен душ 

• С една или с три функции
• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• 5 години гаранция

Удобство

Икономия 
на вода

Лесно 
почистване

5 години 
гаранция
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Душ комплект M
Ø 100mm

Модел   Артикул No

Еднофункционален  B9455AA 
ръчен душ в комплект с окачалка  
 
Трифункционален                           B9456AA 
ръчен душ в комплект с окачалка

• С една или с три функции 
• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min 
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Въртяща се стенна окачалка (B9468AA)
• 5 години гаранция

Душ комплект S  
Ø 80mm

Модел   Артикул No

600mm тръбно окачване B9501AA
еднофункционален ръчен душ

600mm тръбно окачване B9503AA
трифункционален ръчен душ

• С една или с три функции 
• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min
• 1.75m двойно оплетен метален шлаух
• Лесно почистваща се сапуниера
• 5 години гаранция
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Душ комплект XL3  
Ø 140mm

Модел   Артикул No

Трифункционален ръчен душ  B9466AA 
в комплект с окачалка  

• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• Въртяща се стенна окачалка (B0029AA)
• 5 години гаранция



Трифункцио-
нален 
ръчен душ

Широка 
водна струя

Удобство Cool Body

Икономия 
на вода

Лесно 
почистване

Лесен 
монтаж

Idealflex

5 години 
гаранция

показано е 900mm тръбно окачване

Душ комплект L
Ø 120mm

Модел   Артикул No

900mm тръбно окачване B9424AA
еднофункционален ръчен душ

900mm тръбно окачване B9427AA
трифункционален ръчен душ

600mm тръбно окачване B9423AA
еднофункционален ръчен душ

600mm тръбно окачване B9425AA
трифункционален ръчен душ

• С една или с три функции
• Cool Body
• Широка водна струя 120mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• 1.75m Idealflex шлаух
• Хромирана сапуниера
• Тръбно окачване 900mm (B9429AA) или 

600mm (B9428AA)
• 5 години гаранция

показано е 900mm тръбно окачване

Душ комплект XL
Ø 140mm

Модел   Артикул No

900mm тръбно окачване B9431AA
еднофункционален ръчен душ

900mm тръбно окачване B9434AA
трифункционален ръчен душ

• С една или с три функции
• Cool Body
• Широка водна струя 140mm
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• 1.75m Idealflex шлаух
• Хромирана сапуниера
• Тръбно окачване 900mm (B9429AA)
• 5 години гаранция

показано е 600mm тръбно окачване

Душ комплект M
Ø 100mm

Модел   Артикул No

600mm тръбно окачване B9412AA
еднофункционален ръчен душ

600mm тръбно окачване B9415AA
трифункционален ръчен душ

• С една или с три функции 
• Cool Body
• Ограничител на дебит 8 l/min
• Силиконови дюзи за лесно почистване
• 1.75m Idealflex шлаух
• Пластмасова прозрачна сапуниера
• Тръбно окачване 600 mm (B9420AA) 
• 5 години гаранция
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АКСЕСОАРИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



IDEALRAIN АКСЕСОАРИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рамена за монтаж на душ 
глави

Душ главиТръбно окачване

Модел   Артикул No

Тръбно окачване 600 mm  B9420AA 

Тръбно окачване 600 mm   B9428AA 

Тръбно окачване 900 mm   B9429AA  
 

• Хромирана тръба Ø 21mm
• Конзоли за закрепване към стена
• Плъзгач)
• 2 години гаранция

Модел   Артикул No

Душ глава   B9443AA 
300mm

Стационарна душ глава   B9442AA 
200 mm

Стационарна душ глава                  B9436AA 
100 mm

• Силиконови дюзи за лесно почистване 
и предотвратяване натрупване на 
варовик

• Ограничител на дебит 12 l/min
• 2 години гаранция

Модел   Артикул No

Рамо за фиксиране   B9444AA 
към стената 300 mm, с метална розетка  
 
Рамо за фиксиране   B9445AA 
към стената 400 mm, с метална розетка

Рамо за фиксиране към тавана   B9446AA 
150 mm, с метална розетка 

• Свързване G 1/2
• Покритие хром
• 2 години гаранция

Лесно 
почистване

B9443.. B9442.. B9436..



Въртяща се стенна окачалкаФиксирана стенна окачалкаСтенно коляно

Модел   Артикул No

Стенно коляно G1/2 B9448AA

• Стенно коляно G1/2 , хром
• 2 години гаранция

Модел   Артикул No

Фиксирана окачалка  B9467AA

• Стенна окачалка - ABS
• 2 години гаранция

Модел   Артикул No

Въртяща се стенна окачалка  B9468AA

• Стенна окачалка - ABS
• 2 години гаранция
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