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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.



 body
&mind



Смесителят е нещо, което 

използваме постоянно в еже-

дневието. Той не е обикновен 

предмет. Това е един необик-

новен пример за находчив 

дизайн и технологични 

иновации. Усещате неговото 

въздействие веднага щом до-

коснете гладката, хромирана 

повърхност. Голямото разноо-

бразие и модерният дизайн 

на  смесителите Active ви 

дава възможност да създаде-

те свой собствен свят. Изчи-

стените, елегантни, високо-

качествени и функционални 

модели внасят хармония в 

целия ви дом. 
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Дизайнерско бюро  Artefakt 
industriekultur е създадено през 
1989 година от Achim Pohl  и 
Tomas Fiegel. В сътрудничество с 
международната индустрия, ди-
зайнерският тим прави цялостни 
разработки на продуктови линии.

Дизайн

Ideal Standard получи 
наградата за дизайн за 
2007 г. за колекцията 
Active, проектирана от 
Artefakt,

Смесител за 

умивалник

Смесител за биде

Вграден смесител за 

вана / душ
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Смесител за умивалник 

Свеж полъх 
                     за вашата баня
Големият избор от смесители за вашата баня и кухня, ви дава свободата, от която 

се нуждаете за да изберете най-доброто за вашия дом. Съчетанието на иновации 

с висока функционалност, гарантират удобство и лекота при използване. Харак-

терен  дизайн, съчетаващ правилни геометрични форми с меки, заоблени  

контури, изгражда модерния облик на колекцията смесители Active.

Вграден смесител за душ

Термостатен смесител Смесител за кухня



Превърнете вашата баня в царство на покоя. Открийте усещането  да държите в ръцете 

си съвременна технология  и дизайн, отличен с награда. Отдайте се на удобството с един 

простичък жест, без всякакви усилия, да контролирате постоянната температура и водната 

струя. Веднага ще почувствате как се сливате с обстановката и ще откриете една цяла все-

лена, където равновесието между полезното и красивото става неразделна част от вашето 

ежедневие.

Създайте 
             оазис на спокойствието

Всичко в колекцията е така създадено, че да 
предложи качество и дълготрайност. Цен-
тралното уплътнение улеснява регулирането и 
предлага по-добро уплътняване при монтажа. 
Дискретният вграден аератор ви гарантира 
качествена водна струя.



Дизайн
Резултат от съвършената комбинация на тех-
нология и съвременна естетика, колекцията 
смесители задоволява, както настоящите, така и 
бъдещите ви нужди. Създадени да отговарят на 
изискванията на съвременния живот, смеси-
телите се отличават с изтънченост на своите 
линии и извивки.

+

Функционалност
Лесна и удобна за използване, Click технологията 
ви дава възможност да регулирате  водната струя, 
което допринася за пестенето на водата. Също 
така, може да бъдете сигурни, че по всяко време 
лесно и удобно ще поддържате температурата и 
на нужното ниво

Системата Top Fix улеснява инсталирането. Всички 
елементи са предварително монтирани и позво-
ляват фиксиране от горната страна на смесителя. 
На тази цена това е уникално предложение. 

+
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Вслушайте се във водата, спускаща се по тялото ви по време на утринния душ, или 

закачливо потъркайте с крак смесителя, докато потъвате в топлите дълбини на вана-

та, ухаеща на цветя. Щом докоснете гладките, изящно оформени смесители, вашите 

пръсти се допират до най-авангардните технологи. Дори можете да усетите хода на 

мисловния процес, вложен в тяхното развитие. А интуицията ще ви подскаже, че тези 

стойностни идеи ще бъдат  още дълго време с вас. 

Събуди 
                    сетивата си

Безопасност и качество
Вграденият смесител е лесен за инсталиране. 
Той заема малко място и допринася за красивия 
интериор на вашата баня.  Освен това  прилепва 
плътно към  стената – без риск от проникване 
на вода под него!
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Дизайн

Розетки плътно прилeпващи към стената с иде-
ално покритие придават нотка на елегантност 
във вашето царство на покоя. На тази цена това 
е уникално предложение.

Креативна иновация – вграденият смесител 
за душ  предлага  удобна поставка. Малък, но 
хитър детайл, благодарение на който от вас се 
изисква единствено да протегнете ръка към 
вашия душ-гел или шампоан, които вече се на-
мират съвсем наблизо.

+

Иновация
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Задълбочете връзката си с водата, когато обгръща тялото ви с точната температура. 

Насладете се на лукса, никога  да не чакате водата да се стопли. Отпуснете  се във 

ваната или под душа, заобиколени от удобството, за което винаги сте мечтали. 

Техническите иновации във всеки един детайл правят ежедневната грижа за тялото  

ви приятно изживяване и това е нещо, на което може да разчитате безусловно.

Отдай се 
             на изтънчени удоволствия

Новата технология Cool Body осигурява пълна 
безопасност, като не позволява тялото на сме-
сителя да се нагрее. Това означава, че вие или 
деца ви сте защитени от изгаряния. Насладете  
се на вашия душ! 

Иновация

Когато взимате душ или вана, можете да се 
насладите на удобството никога да не чакате 
водата да се стопли. Термостатните смесители   
поддържат точната температура на водата тол-
кова дълго, колкото пожелаете. Благодарение 
на устройството, регулиращо силата на водната 
струя вече никога не е нужно да се тревожите за 
настъпваща промяна във водното налягане, тъй 
като водната струя остава постоянна.

Технологията M-Tech, която намалява 
общото износване, осигурява дълъг 
живот на смесителите.

Функционалност

+ +



Оставете погледа ви да се плъзне по гладките, хромирани повърхности на смеси-

телите. Насладете се на богатата гама продукти, където може да избирате измежду 

издължени елегантни линии и извивки. Скоро ще откриете, че всеки желае да попад-

не на това хармонично място,  сатенено гладките смесители с перфектно покритие са 

символ на качество, технология и иновация.

Съзерцавай 
                                    околната среда

Клапан за съдомиялна машина 
Предпазващ механизъм, който спира притока 
на водата към съдомиялната машина.Изкючи-
телно подходящ, когато отивате на почивка и 
желаете да избегнете евентуално наводнение. 

Аератор Neoperl Cascade Caсhe
Почиства се лесно благодарение  на вградения 
аератор и скрития монтаж на механизма за 
събиране на нечистотии.

Клапан за съдомиална машина

Аератор Neoperl 
Cascade Caсhe
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Практична конфигурация за кухни с двойна 
мивка, която ви позволява да местите дългия 
тръбен чучур.

Без видими фиксиращи елементи, колекцията 
смесители Active  радват окото, независимо 
дали ги гледате отгоре или отстрани, или ги 
разглеждате отблизо, в най-малък детайл.   

Почти всички смесители за кухня от тази 

колекция се предлагат и във вариант за 

монтаж при ниско налягане. Елегант-

ните линии, удобни форми и гладката 

хромирана повърхност, придават стил 

на цялата колекция. Освен това всички 

елементи на кухненските смесители са 

проектирани така, че да се приспособят 

към идивидуалните характеристики на 

вашата кухненска мивка.  



Разкраси 
                       банята

Една от тайните за успех при ремонт на старата баня или при обзавеждане на новата е 

изборът на смесител.  Този на пръв поглед семпъл предмет, допринася изключително 

много за качеството на вашите изживявания в банята. Направете времето прекарано 

в нея много по-приятно, с правилния избор измежду богатата колекция смесители 

Active. И независимо от избора си, се наслаждавайте на удобството, качеството и 

безопасността на един оригинален, стойностен и съвременен дизайн.

Гаранция за 
качество
Цялата ни колекция продукти се изработва в 
съответствие с европейските стандарти и норми 
за  безопасност и се предлага с 5 години гаран-
ция. 

На всеки етап от производството продуктите се 
тестват, което ви гарантира качество и сигурност. 

Дизайн за 
всекидневна 
употреба
Тази колекция е създадена, като са взети под 
внимание ежедневните ви дейности, свърза-
ни с ползването на вода и цели да направи 
по-лесен живота на вас и вашето семейство.

Изключително качество и дълготрай-
ност –керамичен затварящ механизъм, ви-
соко качество на основните метални елемен-
ти, тяло и изпразнител, устойчиво хромово 
покритие. 

Екологично и икономично – водната 
струя може  да се ограничи благодарение на 
Click технологията. Обемът на използваната 
топла вода също се свежда до минимум – 
така спестявате и електроенергия. 

Безопасност – системата Cool Body пред-
пазва вас и вашите деца от опасни изгаряния. 

Лесно почистване – благодарение на 
вградения аератор и скрития  монтаж.
 
Нови инсталации или промени в на-
стоящите се правят  бързо и лесно, благода-
рение на системата Top Fix.
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Хармония в 
целия дом
Същите удължени, елегантни линии и извивки, 
характерни за колекция Active, можете да от-
криете и в други колекции на Ideal Standard. Тази 
последователност в дизайна ви дава възможност 
да внесете атмосфера на равновесие във вашето 
жилище и ви предоставя голям избор, който да 
задоволи личните ви нужди.

Научете повече
Ако не сте сигурни кой смесител ще бъде 
най-подходящия за вас, ние можем да ви 
помогнем да вземете решение. Така ще от-
криете какво подхожда идеално на вашата 
баня.

Смесител за умивалник
Този смесител се състои 
от тяло и една ръкохватка, 
която регулира както силата 
на водната струя, така и 
смесването на топлата и 
студена вода. Чрез повдигане 
на ръкохватката нагоре вие 
пускате вода и увеличавате 
налягането за по-силна струя. 
Щом завъртите ръкохватката 
наляво или надясно, вие 
контролирате смесването 
на топлата и студена вода. 
Необходими са само няколко 
простички, но ефективни 
жеста.
Термостатен смесител 

Съвети за поддържане на смесителите  в 
добро състояние
Най-добре смесителите се почистват  с гъба или 
мека кърпа и неабразивна почистваща течност, 
например течен препарат за съдове или, още 
по-добре, сапунена вода. Никога не използвайте 
разтворител или аерозолен препарат. Избягвайте 
също прахове или течности, съдържащи концен-
трирани или разредени киселини. Само опреде-
лени видове меки измиващи препарати, главно 
тези на основата на лимонена киселина, могат да 
бъдат използвани за отстраняване на варовикови 
натрупвания, като след това е необходимо обилно 
изплакване с вода.

Този вид смесител ви предос-
тавя допълнителна сигурност 
и удобство. Състои се от 
две ръкохватки – една за 
контролиране на температу-
рата и друга за регулиране на  
водната струя. Термостатният 
смесител осигурява желаната 
от вас температура на водата 
веднага и ви позволява да се 
наслаждавате на постоянно 
налягане на струята. Вече не е 
необходимо да чакате, прос-
то може веднага да влезете 
под душа или във ваната.

Вграден смесител
Иновативен и естетичен, 
вграденият смесител заема 
много малко място и се 
почиства лесно, тъй като 
няма външни крепежни 
елементи. 

Стенен смесител
Дизайн до най-малкия 
детайл. Този вид смесители 
са идеални за освежаване 
облика на вашата баня. Кра-
сивата форма на розетките на 
стенните смесители прилеп-
ват плътно към стената. 



Смесители Active

B8059AA
с гъвкави връзки G3/8
40 mm керамичен Click затварящ механизъм Ideal Standard 
хромиран изпразнител, скрит аератор тип Cache,
присъединяване Top fix

Смесител стоящ за умивалник с аксесоари
A8293AA
с медни тръби
аксесоари: ръчен душ с “on-off” бутон; шлаух 1800 mm; малка окачалка

Смесител стоящ за умивалник

Цвят: - Хром AA

B8069AA
автоматичен превключвател
скрито S - присъединяване с шумозаглушители
47 mm керамичен Click затварящ механизъм
Ideal Standard
скрит аератор тип Cache
възвратен клапан
без аксесоари

Смесител стенен за вана / душ

276
Ø70150±13

G 1/2

208
93

B8064AA
с гъвкави връзки G3/8
40 mm керамичен Click затварящ механизъм
Ideal Standard 
хромиран изпразнител
аератор със сферично присъединяване тип Cascade
присъединяване Top fix

Смесител стоящ за биде

124

max 150

G1 1/4

G1/2

Ø63

160

min 350

88

30-50

B8066AA
скрито S - присъединяване с шумозаглушители
47 mm керамичен Click затварящ механизъм
Ideal Standard 
възвратен клапан
без аксесоари

Смесител стенен за душ

121

150±13

276

G1/2

G1/2
Ø70

A4095AA
пълен комплект външна и вътрешна част
47 mm керамичен Click затварящ механизъм
Ideal Standard

Смесител вграден за душ

A4096AA
пълен комплект външна и вътрешна част
автоматичен превключвател
47 mm керамичен Click затварящ механизъм Ideal Standard 
без аксесоари

Смесител вграден за вана / душ
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Цвят: - Хром AA

A4050AA
автоматичен превключвател
скрито S - присъединяване с шумозаглушители
“M-TECH” термостатен механизъм Ideal Standard  
скрит аератор тип Cache
G 1/2 180° керамичен затварящ механизъм Ideal Standard
автоматични бутони за ограничване на температурата и 
разхода на водата
обратен клапан
без аксесоари

Термостатен смесител за вана / душ – стенен

Ø70

295

G1/2

G1/2

137-163

190
168

120
81

A4046AA
скрито S - присъединяване с шумозаглушители
“M-TECH” термостатен механизъм Ideal Standard
G 1/2 180° керамичен затварящ механизъм
Ideal Standard
автоматични бутони за ограничване на температурата и 
разхода на водата
обратен клапан
без аксесоари

Термостатен смесител за душ – стенен

Ø70

137-163

G1/2

69
G1/2

81
110

295

B8079AA
въртящо лято тяло
с гъвкави връзки G 3/8
40 mm керамичен Click затварящ механизъм Ideal Standard 
скрит аератор тип Cache, присъединяване Easy fix

Вариант с възможност за включване 
на допълнителен уред
А8081АА

Смесител стоящ за кухня

B8084AA
въртящ тръбен чучур
с гъвкави връзки G 3/8
47 mm керамичен Click затварящ механизъм Ideal Standard 
скрит аератор тип Cache, присъединяване Easy fix

Вариант с възможност за включване 
на допълнителен уред
А8087АА

Смесител стоящ за кухня


