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Στην Ideal Standard πιστεύουμε ότι το μπάνιο δεν είναι 
ένας χώρος απλά λειτουργικός αλλά και πολύ σημαντικός 
για την καθημερινότητά μας.
Για εμάς, είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος 
καθημερινής φροντίδας.
Είναι ο χώρος όπου μπορείτε να χαλαρώσετε, 
να περιποιηθείτε τον εαυτό σας και να απαλλαγείτε 
από το στρες της καθημερινότητας.
Έτσι, εδώ και 100 χρόνια σχεδιάζουμε προϊόντα  
για να δημιουργήσετε το ιδανικό μπάνιο για εσάς.
Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του μπάνιου 
σας και δημιουργήστε έναν όμορφο και λειτουργικό χώρο 
καθημερινής φροντίδας.

 A  
beAutiful  
 use  
 of  
 spAce
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ΧαλαρωΣη η 
αναζωοΓονηΣη;
Ξεκινήστε τη μέρα σας απολαμβάνοντας 
την απόλυτη εμπειρία ντους Idealrain. 
Το Idealrain σας εμπνέει και σας 
ενεργοποιεί. Σας δημιουργεί τη διάθεση 
να εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας 
βγαίνοντας από τη «βροχή» του, και 
μπαίνοντας στην πραγματικότητά σας. 

Δημιουργήστε το ιδανικό σας μπάνιο 
με τα προϊόντα της σειράς Idealrain και 
χαρίστε στον εαυτό σας στιγμές ευεξίας 
για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης καθημερινότητάς σας. 

Είτε θέλετε να ανανεώσετε το υπάρχον 
μπάνιο σας είτε δημιουργείτε τώρα ένα 
καινούργιο, η σειρά Idealrain προσφέρει 
ιδέες που δίνουν λύσεις.

2

αΠολαΥΣΤΙΚη
αΙΣΘηΣη
ΒροΧηΣ

Μετά από μια κουραστική ημέρα, το μπάνιο 
είναι ο ιδανικός χώρος για χαλάρωση. Σταθείτε 
κάτω από το νερό, κλείστε τα μάτια σας και 
αφήστε την αίσθηση της βροχής να εξαφανίσει 
το άγχος της ημέρας.

Με τα προϊόντα ντους της σειράς Idealrain 
μπορείτε να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης, 
ξεκούρασης και αναζωογόνησης. αφεθείτε στο 
είδος του ντους που ταιριάζει στη διάθεσή σας. 
Ένα μεγάλο, ζεστό ντους σας προσφέρει βαθιά 
χαλάρωση. Ένα ελαφρύτερο ντους βροχής 
ανανεώνει τη διάθεση, ενώ με την πιο δυνατή 
ροή του νερού βοηθάτε και αναζωογονείτε 
τους κουρασμένους σας μύες με ένα τονωτικό 
μασάζ.

η επιλογή του τρόπου ροής νερού είναι απλή 
υπόθεση. 
Το ντους απλά ακολουθεί την διάθεσή σας!

3
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Idealrain

Idealrain Cube

 4

Μέγιστη απόλαυση
Όλα τα προϊόντα της σειράς Idealrain 
έχουν σχεδιαστεί για να σας 
προσφέρουν μέγιστη απόλαυση στο 
ντους. Τα ακροφύσια εκτόξευσης νερού 
καλύπτουν όλη την επιφάνεια των 
κεφαλών ντους και σας προσφέρουν 
την απόλυτη αίσθηση βροχής. Είναι 
συμβατά με χαμηλή και υψηλή πίεση 
νερού και έτσι διατηρούν τη σωστή ροή 
ανεξάρτητα από το που βρίσκεστε.  

Κομψό design, ιδανικό για κάθε γούστο
Τα τηλέφωνα ντους της σειράς Idealrain 
έχουν μοντέρνο και κομψό design. 
Είναι από τα πιο επίπεδα στην αγορά 
και πολύ ελαφριά, ενώ διαθέτουν 
μία έξυπνα σχεδιασμένη λαβή 
εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών 
ροών νερού που σας προκαλεί να τη 
χρησιμοποιήσετε. 

η σειρά Idealrain διαθέτει δύο 
σχεδιαστικές προσεγγίσεις για να 
επιλέξετε το στυλ που σας ταιριάζει. 
Προτιμάτε τις απαλές καμπύλες της 
συλλογής Idealrain ή τον τετράγωνο 
σχεδιασμό της συλλογής Idealrain Cube; 
Όποια συλλογή και αν επιλέξετε, το 
σίγουρο είναι ότι τα επίπεδα τηλέφωνα 
ντους της σειράς θα δώσουν αέρα 
κομψότητας στο μπάνιο σας. 

Εάν χρειάζεστε συστήματα ντους 
για επαγγελματικούς ή εμπορικούς 
χώρους, η συλλογή Idealrain Pro έχει 
κατασκευαστεί… για να αντέχει. Όλα 
τα συστήματα ντους Idealrain έχουν 
σχεδιαστεί γα να ταιριάζουν σε κάθε 
στυλ και μέγεθος μπάνιου.

Εξοικονόμηση νερού και χρημάτων
Τα προϊόντα Idealrain είναι κομψά 
εξωτερικά και έξυπνα εσωτερικά. ο 
ενσωματωμένος μειωτήρας ροής 
μειώνει την κατανάλωση νερού και 
εξοικονομεί νερό, ενέργεια και χρήματα 
χωρίς καμία έκπτωση στην απόλυτη 
εμπειρία ντους.

νΤοΥΣ ΜΕ 
ΠροΣωΠΙΚη 
αΠοΨη
η σειρά Idealrain σας προσφέρει κάθε φορά το ντους 
που ταιριάζει με τη διάθεσή σας. Θέλετε την αίσθηση 
της δυνατής βροχής, της χαλαρωτικής απαλής βροχής 
ή του αναζωογονητικού μασάζ; Τα τηλέφωνα ντους 
Idealrain διαθέτουν λειτουργίες που σας προσφέρουν 
εναλλακτικές στον τρόπο ροής του νερού. Επιλέξτε με 
μία μόνο κίνηση τη λειτουργία που επιθυμείτε με τον 
εργονομικά σχεδιασμένο ρυθμιστή ροής νερού... 

Idealrain Cube



76 7

Τα τηλέφωνα ντους της σειράς Idealrain έχουν 
κοίλες κεφαλές ντους και ακροφύσια σε όλη την 
επιφάνεια των κεφαλών για μεγαλύτερη κάλυψη. 
Έτσι δημιουργούν την αίσθηση βροχής που σας 
προσφέρει τη μέγιστη απόλαυση στο ντους.  

Σχεδιασμένα με γνώμονα την ποιότητα
ο στόχος των σχεδιαστών της σειράς Idealrain ήταν ένας και 
μοναδικός: να κάνει την εμπειρία του ντους όσο το δυνατό πιο 
ευχάριστη. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που προσφέρει 
μέγιστη άνεση, απόδοση, ασφάλεια και λειτουργικότητα.

οι κεφαλές ντους Idealrain είναι επίπεδου και αεροδυναμικού 
σχεδιασμού και διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. 

Έχουν σχεδιαστεί με κλίση 10 μοιρών για να προσφέρουν 
απόλυτη κάλυψη ώστε να απολαμβάνετε το ντους σας στο 
μέγιστο.

Με προφίλ μόλις 36 mm τα τηλέφωνα ντους είναι από τα 
λεπτότερα της αγοράς, προσφέροντας μεγάλη ευκολία στη 
χρήση. 

οι κεφαλές ντους είναι επίπεδες χωρίς προεξοχές και ενώσεις 
για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. 

Βροχή, απαλή βροχή ή Μασάζ
η λαβή εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών ροών νερού είναι 
εργονομικά σχεδιασμένη, ώστε η αλλαγή να γίνεται με μία 
απλή κίνηση. Όλα τα εξαρτήματα των συστημάτων ντους έχουν 
εγγυημένη αντοχή από την Ideal Standard.

η αΠολΥΤη 
αΙΣΘηΣη 
ΒροΧηΣ

6

Μέγιστη κάλυψη με το 
επίπεδο τηλέφωνο ντους 
3 λειτουργιών.

Βροχή:
ιδανική ροή για 
χαλάρωση

απαλή βροχή: 
ιδανική ροή για 
τόνωση

Μασάζ:
ιδανική ροή για 
αναζωογόνηση

11

2

3

2 3
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Το νερό είναι ένας από τους πιο 
πολύτιμους φυσικούς πόρους.  
η σειρά Idealrain είναι ειδικά σχεδιασμένη 
και κατασκευασμένη ώστε να μειώνει την 
ποσότητα του νερού που καταναλώνετε, 
χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση, 
την απόλαυση και την αξιοπιστία που 
προσφέρει. 

Έξυπνη ροή νερού 
ο ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός ροής νερού 
προσφέρει βέλτιστη ροή. Επιπλέον, ο μειωτήρας 
ροής, που τοποθετείται και αφαιρείται πολύ εύκολα, 
μειώνει την κατανάλωση νερού στα συστήματα 
υψηλής πίεσης από 18,5 λίτρα σε μόλις  
8 λίτρα/λεπτό χωρίς καμία επίπτωση στη ροή  
του νερού.

Καλό για σας αλλά … και για τον πλανήτη
Μειώστε την κατανάλωση νερού και ενέργειας 
επιλέγοντας τα κατάλληλα συστήματα ντους. Έτσι, 
δεν προστατεύετε μόνο τους υδάτινους πόρους 
αλλά εξοικονομείτε και χρήματα.

ΜΕΙωΣΤΕ Την 
ΚαΤαναλωΣη 
νΕροΥ ΚαΙ 
ΕνΕρΓΕΙαΣ! 

8

ΕΞοΙΚονοΜηΣΤΕ 
νΕρο,
ΕνΕρΓΕΙα & 
ΧρηΜαΤα

18,5 l

8 l

57% εξοικονόμηση

Χωρίς  
μειωτήρα ροής

Mε  
μειωτήρα ροής
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ΜΕ Πανω αΠο 100 ΧρονΙα ΕΜΠΕΙρΙα, 
ΜΠοροΥΜΕ να ΕΓΓΥηΘοΥΜΕ ΓΙα Την ΠοΙοΤηΤα 
ΚαΙ Την αΞΙοΠΙΣΤΙα ολων Των ΠροϊονΤων 
ΤηΣ Ideal Standard. ΓΙ’ αΥΤο ΠαρΕΧοΥΜΕ 
ΣΤα ΣΥΣΤηΜαΤα νΤοΥΣ ΠολΥΕΤη ΕΓΓΥηΣη. 
ΣΥΓΚΕΚρΙΜΕνα Τα ΠροϊονΤα ΤηΣ ΣΕΙραΣ 
IdealraIn ΔΙαΘΕΤοΥν 5 ΧρονΙα ΕΓΓΥηΣη.

1. eξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή 
Τα τηλέφωνα ντους Idealrain υπόκεινται σε 
έλεγχο αντοχής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τοποθετημένα σε σταθερό στήριγμα, αντέχουν 
βάρος έως 20 κιλά.

2. Μειωμένη κατανάλωση νερού 
οι εύκολης τοποθέτησης μειωτήρες ροής νερού 
μειώνουν τον συνηθισμένο όγκο νερού κατά τη 
χρήση από 18,5 λίτρα/λεπτό σε μόλις 8 λίτρα/
λεπτό χωρίς καμία επίπτωση στη ροή του 
νερού.

3. Τεχνολογία Cool body 
αυτή η καινοτόμος τεχνολογία διατηρεί τον 
κορμό του τηλεφώνου ντους κρύο κατά την 
χρήση, προστατεύοντας σας από πιθανά 
εγκαύματα.

4. λαβή επιλογής ροής νερού 3 λειτουργιών 
Επιλέξτε με μία μόνο κίνηση τη ροή του νερού 
που επιθυμείτε: Βροχή, απαλή βροχή ή Μασάζ.

5. Μηχανισμός ροής υψηλής απόδοσης 
Χάρις στην προηγμένη τεχνολογία τους, όλα τα 
τηλέφωνα ντους της σειράς Idealrain παρέχουν 
τέλεια ροή ανεξαρτήτως πίεσης νερού.

6. Εύκολος καθαρισμός, μεγάλη διάρκεια ζωής 
Τα ακροφύσια εκτόξευσης νερού είναι εύκαμπτα 
και κατασκευασμένα από σιλικόνη για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. οι λείες επιφάνειες 
των τηλεφώνων ντους κάνουν τον καθαρισμό 
εύκολη υπόθεση.

4
Ευκολία
καθαρισμού65Εξοικονόμηση

νερού

ανθεκτική 
κατασκευή

λαβή  
επιλογής  
ροής νερού

Μηχανισμός 
ροής υψηλής 
απόδοσης

2

ΤΕΧνολοΓΙα ΠοΥ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

ο στόχος των σχεδιαστών της σειράς Idealrain ήταν 
ένας και μοναδικός: να κάνει την εμπειρία του ντους 
την πιο ευχάριστη εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι μια 
συλλογή που προσφέρει μέγιστη άνεση, απόδοση, 
ασφάλεια και λειτουργικότητα. από τον εύκολο 
καθαρισμό και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού, 
έως τις καινοτόμες λεπτομέρειες που θα εκτιμάτε κάθε 
φορά που βρίσκεστε στο ντους σας.

1

Τεχνολογία 
Cool Body3
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η ΔΙαΧρονΙΚη 
ΕΠΙλοΓη
Όλα τα προϊόντα της συλλογής Idealrain έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν μεταξύ τους και με όλα  
τα προϊόντα των υπόλοιπων σειρών της Ideal Standard. Δημιουργήστε το μπάνιο σας όπως ακριβώς  
το έχετε φανταστεί. Επιλέξτε το τηλέφωνο ντους, τη μπαταρία, τη βέργα και την κεφαλή ντους  
που ταιριάζουν στον χώρο, τον προϋπολογισμό και το στυλ σας.

Χαρακτηριστικά της σειράς Idealrain:
• απαλές καμπύλες και λεπτό προφίλ

•  Πλατιά κεφαλή για καλύτερη αίσθηση βροχής

• Ελαφρύ και λεπτό τηλέφωνο ντους με εργονομικό επιλογέα ροής νερού

• Προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης νερού χωρίς απώλεια ροής

Συνδυάστε το τηλέφωνο 
ντους...  

με τη μπαταρία... και την κεφαλή ντους που 
σας αρέσουν.

τη βέργα ντους και το 
σπιράλ...  

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (26 – 31).

12

ΠροϊονΤα

 IdealraIn

Συνδυασμός κιτ 
ντους Idealrain 
με θερμοστατική 
μπαταρία  
Ceratherm 50.
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Κάντε περισσότερους από 200 συνδυασμούς με τα προϊόντα της σειράς Idealrain και τις μπαταρίες 
Ideal Standard.

Μικρές αλλαγές στο στυλ, όπως στο σχήμα των στηριγμάτων της βέργας ντους, στο πλάτος του 
τηλεφώνου ή στο προφίλ μιας θερμοστατικής μπαταρίας, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

η συλλογή θα ξυπνήσει τις σχεδιαστικές σας διαθέσεις και θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα 
μπάνιο στο στυλ που ονειρεύεστε. 

ΒΕρΓΕΣ νΤοΥΣ ΣΠΙραλ

ΚΕφαλΕΣ νΤοΥΣ

Στρογγυλή 
κεφαλή ντους 
100/200/300 mm

Bέργα ντους  
για τηλέφωνα S και Μ
600/900 mm

Μεταλλικό σπιράλ 
1500 mm

Πλήρες σύστημα ντους Idealrain
ζήστε την εμπειρία της ζεστής 
καλοκαιρινής μπόρας. 
Με τα πλήρη συστήματα ντους 
Idealrain μπορείτε να αλλάζετε 
άμεσα τη ροή του νερού από το 
τηλέφωνο στην κεφαλή ντους και 
αντίστροφα. οι βραχίονες τοίχου 
είναι ρυθμιζόμενοι, ενώ μπορείτε να 
αλλάζετε το ύψος του στηρίγματος 
με το πάτημα ενός κουμπιού. Όλα 
γίνονται τόσο εύκολα, ακόμα και η 
τοποθέτηση!

14

ΕΠΙλΕΞΤΕ Τα ΠροϊονΤα 
ΠοΥ ΣαΣ ΤαΙρΙαζοΥν

ΠροϊονΤα 
IdealraIn

ΤηλΕφωνα νΤοΥΣ

ΘΕρΜοΣΤαΤΙΚΕΣ ΜΠαΤαρΙΕΣ

Ceratherm 50 Ceratherm 100 Ceratherm 200

l
1 ή 3 λειτουργιών

S
1 ή 3 λειτουργιών

Xl 
1 ή 3 λειτουργιών

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (26 – 31).

M
1 ή 3 λειτουργιών

η συλλογή Idealrain συνδυάζεται τέλεια με όλες τις 
θερμοστατικές μπαταρίες της Ideal Standard.  
Δείτε ένα μικρό δείγμα παρακάτω.

Σπιράλ Idealflex  
1750 mm

Bέργα ντους  
για τηλέφωνα l & Xl 
600/900 mm
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η ΣΥΓΧρονη
ΕΠΙλοΓη
Θέλετε ένα απλό κιτ ντους ή ένα πλήρες σύστημα ντους; Σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε στη συλλογή 
Idealrain Cube. Τα τηλέφωνα και οι κεφαλές ντους της σειράς Idealrain Cube συνδυάζονται τέλεια με όλες 
τις μπαταρίες, τις βέργες ντους και τα αξεσουάρ ντους της Ideal Standard. Επιλέξτε τα κατάλληλα προϊόντα 
ντους ανάλογα με τη γεωμετρία και το μέγεθος του μπάνιου σας.

Χαρακτηριστικά της σειράς Idealrain Cube:
• Τετραγωνισμένες και απλές γραμμές

• ακροφύσια εκτόξευσης νερού σε όλο το εύρος της κεφαλής για μεγαλύτερη κάλυψη

• Ελαφρύ και λεπτό τηλέφωνο ντους με εργονομικό επιλογέα ροής νερού

• Προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης νερού χωρίς απώλεια ροής

Συνδυάστε το τηλέφωνο 
ντους...  

με τη μπαταρία... και την κεφαλή ντους που 
σας αρέσουν.

τη βέργα ντους και το 
σπιράλ...  

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (32 – 35).

Idealrain Cube 
head shower and  
kit with Strada 
shower mixer

ΠροϊονΤα

 IdealraIn CUBe



1918 19

η συλλογή Idealrain Cube είναι σχεδιασμένη για να ταιριάζει με τη γεωμετρία κάθε μπάνιου. 
Τα προϊόντα της μπορούν να συνδυαστούν με τις μπαταρίες της Ideal Standard με περισσότερους 
από 200 διαφορετικούς τρόπους. αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και δημιουργήστε ένα μπάνιο 
με μινιμαλιστική φιλοσοφία.

οι κεφαλές ντους έχουν τετράγωνο σχήμα, όπως και τα τηλέφωνα. Με τη μόνη διαφορά ότι τα  
τηλέφωνα έχουν ελαφρώς πιο στρογγυλεμένες γωνίες. Σε όλα τα προϊόντα της συλλογής 
υπογραμμίζεται η καθαρότητα των γραμμών, ενώ ταυτόχρονα αναδύεται η αίσθηση του μοντέρνου.  
Το συνολικό αποτέλεσμα είναι υψηλής αισθητικής.

ΒΕρΓΕΣ νΤοΥΣ ΣΠΙραλ

ΚΕφαλΕΣ νΤοΥΣ

Τετράγωνη κεφαλή ντους  
200/300 mm

Πλήρες σύστημα ντους 
Idealrain Cube
Τα πλήρη συστήματα ντους Idealrain 
Cube σας δίνουν τη δυνατότητα να 
επιλέγετε εσείς την ένταση και τον 
τρόπο ροής του νερού. Μπορείτε 
επίσης να ρυθμίζετε το ύψος των 
στηριγμάτων στις βέργες ντους με το 
πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

η τοποθέτηση του συστήματος ντους 
είναι απλή και εύκολη.

18

ΜονΤΕρνΕΣ ΓωνΙΕΣ

ΠροϊονΤα 
IdealraIn CUBe

ΤηλΕφωνα νΤοΥΣ

ΘΕρΜοΣΤαΤΙΚΕΣ ΜΠαΤαρΙΕΣ

Ceratherm 100 Ceratherm 200Ceratherm 50

Xl
1 ή 3 λειτουργιών

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (32 – 35).

M
1 ή 3 λειτουργιών

η συλλογή Idealrain Cube συνδυάζεται τέλεια 
με όλες τις θερμοστατικές μπαταρίες της Ideal 
Standard. Δείτε ένα μικρό δείγμα παρακάτω.

Σπιράλ Idealflex  
1750 mm

Bέργα ντους για τηλέφωνα Xl
600/900 mm

Bέργα ντους για τηλέφωνα Μ
900/720 mm
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Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (36 – 37).

ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα ΤηΣ ΣΕΙραΣ 
IdealraIn Pro:

Μεταλλικά στηρίγματα 
μεγάλης αντοχής για 
εξαιρετικά σταθερή 
στερέωση στον τοίχο 

Τηλέφωνα ντους με 
δυνατότητα επιλογής  
1 ή 3 λειτουργιών. 
Διατίθενται σε δύο μεγέθη 

Στιβαρό & ανθεκτικό 
κινούμενο καθ’ύψος 
στήριγμα τηλεφώνου

λείο, εύκαμπτο και 
εύκολο στον καθαρισμό 
σπιράλ

Ενισχυμένη μεταλλική 
βέργα ντους. Διατίθεται 
σε δύο μεγέθη: 600 mm 
και 900 mm 

Τα τηλέφωνα ντους  
1 λειτουργίας διαθέτουν 
την έξυπνη λειτουργία 
εκτόξευσης νερού  
anti-aerosol

ανθεκτικό μεταλλικό 
ντους χειρός με 
εργονομική λαβή για 
ευκολία στη χρήση

Ενσωματωμένος 
μειωτήρας ροής για 
εξοικονόμηση νερού  
και ενέργειας

1 3 5 7

2 4 6 8

η ανΘΕΚΤΙΚη
ΕΠΙλοΓη
Τα προϊόντα της συλλογής Idealrain Pro είναι ανθεκτικά και απλά στη χρήση. 
Είναι ιδανικά για χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας, όπως ξενοδοχεία, 
δημόσιες υπηρεσίες και αεροδρόμια.

οι λεπτές γραμμές του τηλεφώνου ντους, έρχονται σε αντίθεση με την 
αντοχή και την αξιοπιστία τους. οι κομψοί βραχίονες στήριξης είναι στην 
πραγματικότητα στερέωση βαρέως τύπου. η απόδοση του ντους είναι 
εξαιρετική και η εμφάνισή του διαχρονική.

1

2

6

5

4

3

8

7

ΠροϊονΤα

 IdealraIn Pro



2322 23

ΔοΚΙΜαΣΜΕνα 
ΣΕ αΚραΙΕΣ ΣΥνΘηΚΕΣ

Τα εξαρτήματα που λειτουργούν άψογα, είναι 
αναπόφευκτα και πιο ανθεκτικά. Επομένως ο 
στόχος μας είναι η αντοχή αλλά η λειτουργικότητα 
είναι βασική προτεραιότητα. 
 
Τα στηρίγματα των τηλεφώνων επειδή πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται για 
να προσαρμόζονται στο κατάλληλο ύψος με 
μία κίνηση, είναι κατασκευασμένα από μέταλλο 
υψηλής ποιότητας ώστε να μην είναι δυνατό τυχόν 
υπερβολικό σφίξιμό τους. 
 
Και παρ’ όλη τη συνεχή μετακίνηση των 
στηριγμάτων σε διάφορες θέσεις, διασφαλίζεται 
ότι θα παραμένουν στη θέση που τοποθετούνται 
κάθε φορά.

οι εντατικές και συνεχείς δοκιμές είναι το κλειδί για την 
κατασκευή ανθεκτικών προϊόντων. οι δοκιμές μας σε 
ακραίες συνθήκες, μας πήγαν ένα βήμα μπροστά. 
 
Τα εξαρτήματα υποβάλλονται σε ατμό υψηλής 
πίεσης για να εξομοιωθούν οι σκληρότερες συνθήκες 
καθαρισμού. Επίσης ψεκάζονται με διαβρωτικό 
αλκαλικό υλικό για να δοκιμαστεί στο έπακρο 
η αντοχή του φινιρίσματος. 
 
οι βέργες ντους υπόκεινται σε έλεγχο αντοχής. 
Εφαρμόζεται δύναμη άνω των 75 ν προκειμένου  
να διασφαλιστεί ότι αντέχουν βάρος έως και 75 κιλά. 
 
η συλλογή Idealrain Pro έχει σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί και δοκιμαστεί για να αντέχει σε 
δύσκολες συνθήκες και μεγάλη χρήση περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη σειρά της Idealrain.  
Έτσι, επάξια διατηρεί τη φήμη της ιδανικής επιλογής 
για επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους.

22

ΠροϊονΤα 
IdealraIn Pro

Τα ΠλΕονΕΚΤηΜαΤα 
ΤηΣ ΣΕΙραΣ

ανΘΕΚΤΙΚοΤηΤα

ανΤοΧη

οι απαιτήσεις από ένα μπάνιο σε 
επαγγελματικό ή δημόσιο χώρο είναι σίγουρα 
διαφορετικές από αυτές ενός οικιακού μπάνιου.  
 
Γι’ αυτό, στην Ideal Standard σχεδιάσαμε τη 
συλλογή Idealrain Pro εκμεταλλευόμενοι στο 
ακέραιο την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει 
εδώ και 100 χρόνια. Για να αντέχει στη 
σκληρή χρήση και το επίπονο καθάρισμα 
και να συνεχίζει να αποδίδει σαν 
καινούρια για πολλά χρόνια. 
 
Για παράδειγμα, η κεφαλή ντους της εικόνας 
είναι αδιαμφισβήτητα κομψή. ωστόσο έχει 
κατασκευαστεί για μεγάλη ανθεκτικότητα.

η μηχανική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
σχεδιασμού.  
 
οι βέργες ντους Pro μήκους 900 mm είναι διπλά 
ενισχυμένες με εξωτερικό και εσωτερικό σωλήνα 
για μεγαλύτερη αντοχή. 
 
Το ίδιο και οι βραχίονες τοίχου.  
Είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές μέταλλο. 
αν και τοποθετούνται εύκολα και είναι κομψοί, 
έχουν κατασκευαστεί με βασικό γνώμονα την 
εντατική χρήση σε επαγγελματικές εφαρμογές.

λΕΙΤοΥρΓΙΚοΤηΤα 

Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες των τεχνικών χαρακτηριστικών (36 – 37).
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Όλα τα προϊόντα ντους της σειράς Idealrain συνδυάζονται 
τέλεια με τις υπόλοιπες συλλογές της Ideal Standard. 
αφήστε, λοιπόν, την φαντασία σας ελεύθερη και επιλέξτε 
μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ό,τι ταιριάζει στο 
δικό σας μπάνιο.

ΤΕΧνΙΚα 
ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα
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IdealraIn

Τηλέφωνο S Ø 80 mm Τηλέφωνο L Ø 120 mmΤηλέφωνο M Ø 100 mm

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B9400AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B9401AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 80 mm
• Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Χρωμέ

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B9402AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B9403AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 100 mm
• Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Χρωμέ

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B9405AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 120 mm
• Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Χρωμέ

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών   B9407AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 140 mm
• Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Χρωμέ

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B9506AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B9507AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 80 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Κινούμενο στήριγμα
• Μεταλλικό σπιράλ 1500 mm
• Χρωμέ

 Τηλέφωνο XL Ø 140 mm Σετ ντους S Ø 80 mm

ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα
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54

97

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B9454AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 100 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Κινούμενο στήριγμα
• Μεταλλικό σπιράλ 1500 mm
• Χρωμέ

Σετ ντους M Ø 100 mm
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IdealraIn

max305

128110

550 - 850609 - 909

max305

550 - 850609 - 909

128

33

110

Προϊόν  Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 600 mm   B9412AA
Κιτ ντους με βέργα 900 mm   B9414AA

• Τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας
• Διάμετρος κεφαλής 100 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Βέργα 600/900 mm Ø 21 mm
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Διάφανη σαπουνοθήκη
• Χρωμέ

Κιτ ντους M Ø 100 mm

110 128

max316

604-904 500-800604-904 500-800

110 128

max316

Προϊόν  Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 900 mm     B9427AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
• Διάμετρος κεφαλής 120 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Βέργα 900 mm Ø 21 mm
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ σαπουνοθήκη
• Χρωμέ

Κιτ ντους L Ø 120 mm

max 336

904 840

110 128

max 336

904 840

110 128

307
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Σύστημα ντους για  
επίτοιχη εγκατάσταση

Προϊόν  Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 900 mm   B9434AA 

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
• Διάμετρος κεφαλής 140 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Βέργα 900 mm Ø 21 mm
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ σαπουνοθήκη
• Χρωμέ

Κιτ ντους XL Ø 140 mm

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους 
για επίτοιχη εγκατάσταση  A5691AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8lt/λεπτό
• Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Ενσωματωμένος διανομέας
• Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Σπιράλ Idealflex 500 mm (σύνδεση με επίτοιχη 

μπαταρία λουτρού ή ντους)
• Χρωμέ

ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα
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max304
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Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B9459AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B9460AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών
• Διάμετρος κεφαλής 120 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Κινούμενο στήριγμα
• Μεταλλικό σπιράλ 1500 mm
• Χρωμέ

Σετ ντους L Ø 120 mm
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Σύστημα ντους για 
εντοιχιζόμενη εγκατάσταση

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους 
για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση  A5689AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Ενσωματωμένος διανομέας
• Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ
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ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα
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Κεφαλή ντους

Προϊόν  Κωδικός
Kεφαλή ντους 100 mm  B9435AA
Kεφαλή ντους 200 mm  B9442AA
Kεφαλή ντους 300 mm  B9443AA
Kεφαλή ντους 100 mm με  
βραχίονα 118 mm γωνιακής κλίσης  B9436AA

Κεφαλή ντους:
• Κεφαλή ντους 1 λειτουργίας
• Διάμετρος 100/200/300 mm
• ακροφύσια εύκολου καθαρισμού
• Ψεκασμός υψηλής απόδοσης
• Σχεδιασμός λεπτού προφίλ
• Όριο ροής 12 lt/λεπτό
• Χρωμέ 

απαραίτητος εξοπλισμός:
• Βραχίονας τοίχου ή οροφής  

(B9444aa, B9445aa ή B9446aa)
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Προϊόν  Κωδικός
Συνδυασμός ντους με βέργα 
900 mm - τηλέφωνο 1 λειτουργίας  A5679AA
Συνδυασμός ντους με βέργα 
900 mm - τηλέφωνο 3 λειτουργιών  A5680AA

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους 
Ceratherm 50
• Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας
• Σύστημα eco-Stop
• Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός-  

νέα τεχνολογία
• Με S-connectors & μεταλλικές ροζέτες
• Χρωμέ 

Κιτ ντους:
• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 120 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Βέργα 900 mm Ø 21 mm
• Στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Σαπουνοθήκη χρωμέ
• Χρωμέ

Συνδυασμός ντους
με θερμοστατική μπαταρία 
Ceratherm 50

max316

900

G1/2

109
128

800±5

max316
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G1/2

109
128

800±5

Προϊόν  Κωδικός
Συνδυασμός ντους με βέργα 
900mm - τηλέφωνο 3 λειτουργιών  A5685AA

αναμικτική μπαταρία Μara:
• Κεραμικός δίσκος 35 mm
• Μηχανισμός ελέγχου/καθορισμού μέγιστης 

θερμοκρασίας, 
• Σύστημα τοποθέτησης easy-Fix
• Μεταλλική λαβή και ροζέτες
• Χρωμέ 

Κιτ ντους:
• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 120 mm
• Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Σαπουνοθήκη χρωμέ
• Χρωμέ

Συνδυασμός ντους
με αναμικτική μπαταρία Mara

130

Ø200

10°

845

1051

307

203

137-163

92

181

112

Ø48

54,5 - 73,5

130

Ø200

10°

845

1051

Ø41

307

203

137-163

Ø70
G½

92

181

112

Ø48

54.5 - 73.5

Σύστημα ντους
με αναμικτική μπαταρία 
ντους Mara

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους 
με αναμικτική μπαταρία Mara  A5688AA

αναμικτική μπαταρία Mara:
• Κεραμικός δίσκος 35 mm
• Μηχανισμός ελέγχου/καθορισμού μέγιστης 

θερμοκρασίας 
• Σύστημα τοποθέτησης easy fix
• Μεταλλική λαβή και ροζέτες
• Χρωμέ

Σύστημα ντους:
• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Ενσωματωμένος διανομέας
• Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Σπιράλ Idealflex 500 mm 

(σύνδεση με τη μπαταρία)
• Χρωμέ

845

Ø48

65.5 - 95.55

130

Ø200

294

137-163

G½

Ø70

1051

307

845

82

Ø48

65.5 - 95.5

130

307

Ø200

10°

294

137-163

G½

Ø70

1051

Σύστημα ντους
με θερμοστατική μπαταρία 
Ceratherm 100

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους με θερμοστατική 
μπαταρία Ceratherm 100  A5686AA

nέα επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους 
Ceratherm 100:
• Με 2 παροχές νερού (πάνω - σύνδεση με 

κεφαλή & κάτω - σύνδεση με μπαταρία)
• Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας
• Σύστημα Εco-Stop
• Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός  

- νέα τεχνολογία
• Με S-connectors & μεταλλικές ροζέτες
• Χρωμέ

Σύστημα ντους:
• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim κεφαλή ντους Ø 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής ντους 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm 
• Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
• Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

23.5

47.1

Ø5823.5

47.1

Ø58

Προϊόν  Κωδικός
Σταθερό στήριγμα τηλεφώνου   B9467AA
Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου  B9468AA

• Στήριγμα τηλεφώνου - πλαστικό
• Χρωμέ

Στήριγμα τηλεφώνου

9
7

9
0

2
1

Ø
5

0

9
7

9
0

2
1

Ø
5

0



3332

IdealraIn CUBe

G1/2

42 130

259

G1/2

42 130

259

Τηλέφωνο XL 130 mm

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B0005AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 
• Μέγεθος κεφαλής 130 mm
• Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Χρωμέ

ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα

3332

38 100

245

G1/2

38 100

245

G1/2

Τηλέφωνο M 100 mm

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B0002AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B0003AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Μέγεθος κεφαλής 100 mm
• Ελάχιστη πίεση νερού 0,1 bar
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Χρωμέ

G1/2”
257

max. 300

51

G1/2”
257

max. 300

51

15±5

Σετ ντους XL 130 mm

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B0022AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B0023AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Μέγεθος κεφαλής 130 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

G1/2”

246

max. 300

51

G1/2”

246

max. 300

51

15±5

Σετ ντους M 100 mm 

Προϊόν  Κωδικός
Τηλέφωνο 1 λειτουργίας  B0019AA
Τηλέφωνο 3 λειτουργιών  B0020AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Μέγεθος κεφαλής 100 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

609

110

G1/2

550

max. 300

128

33

609

110

G1/2

550

max. 300

128

33

Προϊόν  Κωδικός
Kιτ ντους με βέργα 600 mm 
- 1 λειτουργίας  B0006AA
Kιτ ντους με βέργα 600 mm 
- 3 λειτουργιών  B0008AA
Kιτ ντους με βέργα 900 mm 
- 1 λειτουργίας  B0010AA
Kιτ ντους με βέργα 900 mm 
- 3 λειτουργιών  B0012AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 100 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Kινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Διάφανη σαπουνοθήκη
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Βέργα 600/900 mm Ø 21 mm
• Χρωμέ

Κιτ ντους Μ 100 mm

110 128

540

604

max. 300

G1/2

110 128

540

604

max. 300

G1/2

Προϊόν  Κωδικός
Kιτ ντους με βέργα 900 mm 
- 3 λειτουργιών  B0017AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών
• Διάμετρος κεφαλής 130 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Βέργα 900 mm Ø 21 mm
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Διάφανη σαπουνοθήκη
• Χρωμέ

Kιτ ντους XL 130 mm



3534

IdealraIn CUBe

ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα

3534

307 10°

130
200 x 200

Ø48

54,5 - 73,5

1051

845

122

307 10°

130
200 x 200

Ø48

54.5 - 73.5

1051

Ø60

845

122

G1/2

Σύστημα ντους  
για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους 
για εντοιχιζόμενη εγκατάσταση  A5834AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
• Ενσωματωμένος διανομέας
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

307 10°

130

1051

Ø48

Ø41

200 x 200

845

54,5-73,5

Ø70

181

203

92

137-163

112

307 10°

130

1051

Ø48

Ø41

200 x 200

845

54.5-73.5

Ø70

181

203

92

137-163

G1/2

112

Σύστημα ντους
με αναμικτική μπαταρία
ντους Μara

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους με 
αναμικτική μπαταρία Μara  A5835AA

aναμικτική μπαταρία Μara:
• Κεραμικός δίσκος 35 mm
• Μηχανισμός ελέγχου/καθορισμού μέγιστης 

θερμοκρασίας
• Σύστημα τοποθέτησης easy fix
• Μεταλλική λαβή και ροζέτες
• Χρωμέ
 
Σύστημα ντους:
• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
• Ενσωματωμένος διανομέας
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Σπιράλ Idealflex 500 mm 

(σύνδεση με τη μπαταρία)
• Χρωμέ

307 10°

130
200 x 200

Ø48

54,5-73,5

1051

Ø41

845

112

307 10°

130
200 x 200

Ø48

54.5-73.5

1051

Ø41

845

112

Σύστημα ντους 
για επίτοιχη εγκατάσταση

Προϊόν  Κωδικός
Σύστημα ντους  
για επίτοιχη εγκατάσταση  A5862AA

• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim στρογγυλή κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
• Ενσωματωμένος διανομέας
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Σπιράλ Idealflex 500 mm 

(σύνδεση με τη μπαταρία)
• Χρωμέ

51.6
300

300

G1/2

51.6
300

300

Kεφαλή ντους

Προϊόν  Κωδικός
Kεφαλή ντους 200 x 200 mm  B0024AA
Kεφαλή ντους 300 x 300 mm  B0025AA

Κεφαλή ντους:
• Κεφαλή ντους 1 λειτουργίας
• Μέγεθος κεφαλής 200 x 200/300 x 300 mm
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Ψεκασμός υψηλής απόδοσης
• Σχεδιασμός λεπτού προφίλ
• Όριο ροής 12 lt/λεπτό
• Χρωμέ
 

απαραίτητος εξοπλισμός:
• Βραχίονας τοίχου ή οροφής  

(B9444aa, B9445aa ή B9446aa)

294

137-163
Ø70

G 1/2

1051

845

10°

130200x200
65,5-95,5

82

Ø48

307

294

137-163
Ø70

G 1/2

1051

845

10°

130200x200
65.5-95.5

82

Ø48

307

Σύστημα ντους
με θερμοστατική μπαταρία 
Ceratherm 100

Προϊόν  Κωδικός
Συνδυασμός ντους με θερμοστατική 
μπαταρία Ceratherm 100  A5833AA

Επίτοιχη θερμοστατική μπαταρία ντους 
Ceratherm 100:
•  Με 2 παροχές νερού (πάνω - σύνδεση με 

κεφαλή & κάτω - σύνδεση με μπαταρία)
• Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας 
  (στους 40°C)
• Σύστημα eco-Stop
•  Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός-  

νέα τεχνολογία
• Με S-connectors και μεταλλικές ροζέτες
• Χρωμέ

Σύστημα ντους:
• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim κεφαλή ντους 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1050 mm Ø 25 mm
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Βραχίονας σύνδεσης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

38

4051

70

38 15

4051

70

Kινούμενο στήριγμα 
τηλεφώνου

Προϊόν  Κωδικός
Kινούμενο στήριγμα τηλεφώνου  B0029AA

• Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου - πλαστικό
• Χρωμέ



3736

ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα

3736

IdealraIn Pro

605 max 540

max 305

605 max 540

max 305

Kιτ ντους 80/100 mm

Προϊόν  Κωδικός
Κιτ ντους με βέργα 600 mm 
& κεφαλή 80 mm - 1 λειτουργίας  B9829AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm 
& κεφαλή 80 mm - 3 λειτουργιών  B9830AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm 
& κεφαλή 100 mm - 1 λειτουργίας  B9833AA
Κιτ ντους με βέργα 600 mm 
& κεφαλή 100 mm - 3 λειτουργιών  B9834AA
Κιτ ντους με βέργα 900 mm 
& κεφαλή 100 mm - 3 λειτουργιών  B9836AA

• Τηλέφωνο ντους 1 ή 3 λειτουργιών 
• Διάμετρος κεφαλής 800/100 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Βέργα 600/900 mm Ø 21 mm
• Μεταλλικό στήριγμα τηλεφώνου κινούμενο καθ’ 

ύψος με τη χρήση λεπτού μεταλλικού μοχλού 
(εύκολη χρήση, με το ένα χέρι)

• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

48

74 max288

Ø80

48

18

74 max288

Ø80

Σετ ντους S/M

Προϊόν  Κωδικός
Tηλέφωνο S - 1 λειτουργίας  B9841AA
Tηλέφωνο Μ - 1 λειτουργίας  B9843AA

• Τηλέφωνο ντους 1 λειτουργίας
• Διάμετρος κεφαλής S 80 mm / Μ 100 mm
• Όριο ροής 8 lt/λεπτό
• Μεταλλικό κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Χρωμέ

1580

1373

10°

130
65,5-95,5

294

137-163

G 1/2

83

190

72

Ø200

1580

1373

307 10°

130
65.5-95.5

294

137-163

Ø70 G 1/2

83

190

Ø48

72

Ø200

Συνδυασμός ντους 
με θερμοστατική μπαταρία 
Ceratherm 100

Προϊόν  Κωδικός
Συνδιασμός ντους με θερμοστατική 
μπαταρία Ceratherm 100  A5778AA

eπίτοιχη θερμοστατική μπαταρία λουτρού
Ceratherm 100:
• Με 2 παροχές νερού (πάνω - σύνδεση με 

κεφαλή & κάτω - σύνδεση με μπαταρία)
• Διακόπτης υπέρβασης θερμοκρασίας 

(στους 40°C)
• Σύστημα eco-Stop
• Βελτιωμένος θερμοστατικός μηχανισμός- 

νέα τεχνολογία
• Mε S-connectors και μεταλλικές ροζέτες
• Κινούμενο ρουξούνι
• Χρωμέ

Σύστημα ντους:
• Τηλέφωνο ντους 3 λειτουργιών 100 mm
• Όριο ροής τηλεφώνου 8 lt/λεπτό
• Ultra slim κεφαλή ντους διαμέτρου 200 mm
• Όριο ροής κεφαλής 12 lt/λεπτό
• Σωλήνας ντους 1580 mm
• Στήριγμα αποστάτη τοίχου
• Βραχίονας στήριξης με τον σωλήνα
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Σπιράλ Idealflex 1750 mm
• Xρωμέ

11025

31

G½

7712

Ø4

17°

11025

31

G½

7712

Ø4

17°

Ceraplus κεφαλή ντους  
anti-vandal

Προϊόν  Κωδικός
Κεφαλή ντους anti-vandal  A4844AA

• Εφαρμογή απευθείας στον τοίχο
• Σύνδεση G 1/2″
• Όριο ροής 6 lt/λεπτό
• Χρωμέ

Ø34

Ø24
G½

56

85.5
300 x 300

Ø34

Ø24
G½

56

85.5
300 x 300

Τετράγωνη κεφαλή ντους

Προϊόν  Κωδικός
Κεφαλή ντους 300 x 300 mm  B9844AA
Κεφαλή ντους 400 x 400 mm   B9845AA

• Κεφαλή ντους 1 λειτουργίας
• Μέγεθος κεφαλής 300 x 300/400 x 400 mm
• ακροφύσια κεφαλής εύκολου καθαρισμού
• Ψεκασμός υψηλής απόδοσης
• Σχεδιασμός λεπτού προφίλ
• Όριο ροής 12 lt/λεπτό
• Χρωμέ
 

απαραίτητος εξοπλισμός:
• Βραχίονας τοίχου ή οροφής  

(B9444aa, B9445aa ή B9446aa)

3

51
63

45

80

73
Ø35

74

15

3

51
63

45

80
25

73
Ø35

18

74

Στήριγμα τηλεφώνου

Προϊόν  Κωδικός
Σταθερό στήριγμα τηλεφώνου  B9846AA

• Εύκολο στον καθαρισμό
• Μεταλλικό
• Χρωμέ

Προϊόν  Κωδικός
Κινούμενο στήριγμα τηλεφώνου  B9847AA

• Εύκολο στον καθαρισμό
• Μεταλλικό 
• Χρωμέ



3938

ΤΕΧνΙΚα ΧαραΚΤηρΙΣΤΙΚα

290

312

Ø65
118

G½

170158

G½

Ø55

G½

109

G½

392
403
420

300
290

312

G½Ø65
118

G½

170158

G½

Ø55

G½

G½

Ø55

109

G½

392
403
420

300

Προϊόν  Κωδικός
Bραχίονας τοίχου 300 mm  B9444AA
Bραχίονας τοίχου 400 mm   B9445AA
Bραχίονας οροφής 150 mm  B9446AA

• Πλαστικές ροζέτες
• Σύνδεση G 1/2″
• Xρωμέ

Βραχίονες για 
κεφαλές ντους

* Kατάλληλοι για Idealrain, Idealrain Cube  
  & Idealrain Pro

IdealraIn FaMIlY

5,
6

5
45˚

Ø 34 

1/2GAS F 

5,
65

Πλαϊνό ντους

Προϊόν  Κωδικός
Πλαϊνό τζετ ντους Idealrain  B0400AA

• ρυθμιζόμενο σε γωνία 45°
• Σύνδεση G 1/2″
• Διάμετρος 34 mm
• Mήκος 56,5 mm
• Xρωμέ
 

* Kατάλληλο για Idealrain, Idealrain Cube  
  & Idealrain Pro

G1/2Ø55.8

G1/2

18

G1/2Ø55.8

G1/2

18

Βραχίονας παροχής

Προϊόν  Κωδικός
Βραχίονας παροχής  B9448AA

• Με βαλβίδα ελέγχου ροής
• Χρωμέ

3938

* Kατάλληλος για Idealrain, Idealrain Cube  
  & Idealrain Pro

609 550609 550

Βέργα ντους για Μ1 & Μ3

Προϊόν  Κωδικός
Βέργα ντους 600 mm 
για S & M τηλέφωνα   B9420AA
Βέργα ντους 900 mm 
για S & M τηλέφωνα   B9422AA

• Διάμετρος 21 mm
• Στηρίγματα / αποστάτες τοίχου
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Για τηλέφωνο Μ1 & Μ3
• Χρωμέ

* Kατάλληλη για Idealrain & Idealrain Cube  

109

60

603-904 540-840603-904

109

540-840

60

Βέργα ντους για L1 & L3

Προϊόν  Κωδικός
Βέργα ντους 600 mm 
για L & XL τηλέφωνα  B9428AA
Βέργα ντους 900 mm 
για L & XL τηλέφωνα  B9429AA

• Διάμετρος 21 mm
• Στηρίγματα / αποστάτες τοίχου
• Κινούμενο καθ’ ύψος στήριγμα τηλεφώνου
• Για τηλέφωνο l1 & l3
• Χρωμέ

* Kατάλληλη για Idealrain & Idealrain Cube  
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