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Ultra Flat S – поддушово корито 120x80 cm, бяло / Ceratherm T50 – термостатен смесител с Idealrain EVO Round душ комплект 90 cm,  вграден смесител 

за умивалник / Strada II – мивка за монтаж върху плот 60 cm / Adapto – плот 85 cm, бял гланц / огледало – 100 cm с амбиентно осветление

04 Ceratherm T & FirmaFlow Therm®



05

Колекцията Ceratherm T ще Ви 
очарова, защото ние създаваме 
всеки модел, започвайки с 
вътрешната функционалност и 
завършвайки с красивия външен 
вид. Благодарение на брилянтното 
интелигентно решение, което 
се крие във FirmaFlow Therm® , 
можете да се наслаждавате ден 
след ден на ненадминати нива 
на издръжливост, безопасност 
и функционалност, съчетани с 
ергономичен дизайн.

СВЕЖА ЕНЕРГИЯ ВСЕКИ 
ДЕН

Ceratherm T & FirmaFlow Therm® 
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Оригиналът, днес усъвършенстван.
Преди повече от 50 години 
изобретихме керамичния затварящ 
механизъм в смесителите, което 
направи революция в банята. 
Оттогава насам непрекъснато 
усъвършенстваме нашите 
технологии и реализираме 
нови идеи - като FirmaFlow 
Therm® . Този иновативен 
термостатен керамичен затварящ 
механизъм за душ системи 
предлага ненадминато качество, 
издръжливост и функционалност.

БРИЛЯНТНО ИНТЕЛИГЕНТНО РЕШЕНИЕ, 
ДАТИРАЩО ОТ 1969 Г.

FirmaFlow Therm® 



Искахме смесителите Ceratherm T 
да бъдат брилянтни по отношение 
на функционалност и в същото 
време да са възможно най-
тънки. За да постигнем това, 
разработихме FirmaFlow Therm®, 
революционен термостатен 
керамичен затварящ механизъм с 
по-малки размери. Той осигурява 
безопасност и ефективност, като 
ни позволи да създадем една 
флуидна форма, вписваща се във 
всяка баня.
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Не е случайно 
това, което 
Ceratherm T Ви 
дава ден след ден.

Изработен от устойчив на 
варовик полимер с фина 
решетъчна структура, FirmaFlow 
Therm®  е проектиран да 
осигури за всеки продукт от 
колекцията дълъг и безпроблемен 
експлоатационен живот. 
Ceratherm T е подходящ и за 
помещения с голям, и за такива с 
малък трафик на хора.

ПЕРФЕКТНА 
РАБОТА ДНИ 
НАРЕД

FirmaFlow Therm® 

08 Ceratherm T & FirmaFlow Therm® 
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FirmaFlow Therm® 

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Благодарение на изключителната 
издръжливост на FirmaFlow 
Therm® , работата му е 
гарантирана за години напред. 
Уверяваме Ви, че когато е 
необходима поддръжка, 
необходимите части се набавят 
и сменят лесно. Например, 
ние използваме един и същ 
керамичен затварящ механизъм 
за всички наши смесители, 
включително и за смесителите за 
вана. По този начин намаляваме 
времето, необходимо за 
намиране на подходящите части 
и Ви реализираме спестявания.

ПРОЕКТИРАН ДА Е 
ДЪЛГОВЕЧЕН

Лесен за 
поддръжка 
и преминал 
широкообхватни 
тестове.
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По-малко вода и по-малко енергия 
при подобрена функционалност

Интегрираните от нас контролни 
средства за регулиране и контрол 
предоставят много повече 
възможности за намаляване 
разхищението на ресурси в 
сравнение с традиционните 
смесители. 

Ефективността на FirmaFlow 
Therm® Ви гарантира, че 
желаната температура ще 
се достига много по-бързо, 
което допринася за спестяване 
на енергия. Екологичната 
настройка ви позволява да 
ограничите дебита до 50% без 
загуба на функционалност. 
А нашият ръчен душ Idealrain 
е снабден с ограничител на 
дебита, осигуряващ максимално 
ефективно разходване на водата.

Консумацията на вода е от 
съществено значение, затова 
се стараем да не загубим дори 
и една капка. Температурата на 
водата в нашите термостатни 
смесители е предварително 
зададена и остава постоянна 
по време на ползването им. 
А термостатният механизъм 
автоматично контролира 
потоците топла и студена вода, 
като ви помага да я пестите. 

Тези иновации не само намаляват 
консумацията на вода, но и 
подобряват ползването на всяка 
капка от нея. Във време, когато 
водата се превръща във все по-
ценен ресурс за планетата, те са 
част от нашия ангажимент да я 
съхраняваме в ежедневието си.

Намалява консумацията

FirmaFlow Therm® 

ЕФЕКТИВНОСТ, 
НА КОЯТО ДА СЕ 
НАСЛАЖДАВАТЕ
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ПО-БЕЗОПАСЕН ДУШ

Студен, дори под 
налягане

Каквато и да е предпочитаната от 
Вас температура, повърхността 
на Ceratherm T остава студена. 
Цялата колекция използва 
технологията Cool Body, която 
осигурява потокът от гореща 
вода да е обгърнат от студена 
вода, като по този начин защитава 
от изгаряне потребителите от 
всички възрасти и им предлага 
пълен комфорт.

Cool Body

Технологията зад Ceratherm T е не 
само интелигентна, но и безопасна, 
което я прави идеалният избор за 
всички приложения.

Ceratherm T
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1. Камера за студена вода 

2. Вход за гореща вода 

3. Смесена вода 

4. Цилиндрично хромирано   
 месингово тяло 

5. Ергономична ръкохватка

6. Стандартно присъединяване

7. Розетки с напълно скрита   
 фиксация за някои модели

8. FirmaFlow Therm®  

9. Керамичен затварящ механизъм  
 с жизнен цикъл минимум  
     500 000 включвания/изключвания

Точната температура във 
всеки един момент.

За перфектно изживяване под 
душа или във ваната е необходима 
перфектна температура. FirmaFlow 

Therm® позволява да се зададе 
една желана температура при 
монтажа. Освен това можете да 
зададете допустимата максимална 
стойност, която може да се 
променя с натискане на бутон. В 
случай на неочаквано прекъсване 
на подаването на топла или 
студена вода, FirmaFlow Therm® 
автоматично ще прекрати душа, за 
да Ви предпази от температурен 
шок. Рестартирането се 
извършва под Ваш контрол, след 
като водоснабдяването бъде 
възстановено.

Контрол на температурата
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14 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

Ceratherm T

СЪЗДАДЕН ДА 
ВПЕЧАТЛЯВА

Прецизно 
изпълнение

Пълен контрол

Като усъвършенствахме 
брилянтната интелигентност, 
скрита във FirmaFlow Therm® 
, успяхме да направим тялото 
на Ceratherm T по-тънко и 
по-компактно от когато и да 
било. Създадохме душ, който се 
превръща в стилно допълнение 
към всяко пространство.

Дебитът и температурата на 
водата могат да се регулират 
само с едно докосване чрез 
бутоните и контролите, които 
се сливат плавно с тялото 
на Ceratherm T. С вградения 
превключвател превключвате без 
усилие между различните изходи, 
а редица аксесоари, като ръчни 
душове и ергономична полица, 
предлагат още по-голям комфорт.

Компактен Ергономичен
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Ceratherm T100 – термостатен смесител за душ с Idealrain EVO JET Diamond душ комплект 90 cm / Strada – поддушово корито 120x80 cm, бяло / 

Connect 2 – плъзгаща се врата 117x61 cm / Connect 2 – страничен панел 77 cm
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ГОТОВ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ceratherm T е предварително 
калибриран в нашия завод, с 
елегантен обтекаем дизайн, 
стандартно присъединяване и 
може да се регулира. Той лесно 
може да се монтира почти 
навсякъде. 

Регулируема конзола позволява 
при монтажа да се прикрият 
съществуващите отвори, а 
елегантната форма и скритата 
фиксация допринасят за 
поддържането на чисти 
повърхности.

Лесен монтаж

ПОДХОДЯЩ 
ЗА РАЗЛИЧНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

Ceratherm T



1

2

1. Скрито присъединяване Ceratherm T100

2. Регулируема конзола за закрепване към стена
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18 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

Създадени да са красиви и 
функционални, нашите душ 
системи с горен и ръчен душ 
перфектно си партнират с 
технологията FirmaFlow®. 
Заедно осигуряват несравнимо 
преживяване под душа всеки ден.

ИЗВИСЕТЕ 
ИЗЖИВЯВАНЕТО

Idealrain EVO 
round

EVO JET 
round

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond

Душовете Idealrain са естествено 
допълнение към нашите 
душ системи с термостатни 
смесители. 

EVO е с режим за аериране 
на водата. Докато EVO JET 
разполага с Drop Jet, уникална 
технология на Ideal Standard, 
създаваща по-големи и по-меки 
капчици за допълнителен лукс. А 
превключването между режимите 
не може да бъде по-лесно и се 
извършва с едно натискане на 
бутона Navigo®, разположен на 
ръчния душ. 

Душ системите ни са лесни за 
монтаж, с отлични функционални 
характеристики и дизайн, 
подходящ за всяка баня.

Ceratherm T
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Ceratherm T50 – душ система с термостатен смесител и ръчен душ, с полица / Ultra Flat S – поддушово корито 120x80 cm, бяло / 

Connect 2 – панел за мокро помещение 120x80 cm
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Idealrain предлага уникално 
изживяване под душа. 
Големите ръчни душове 
гарантират максимален 
комфорт, а разположените 
от край до край дюзи са 
проектирани така, че да Ви 
облеят нежно с пороен дъжд. 

СЪЗДАДЕНИ ЗА 
МАКСИМАЛЕН 
КОМФОРТ

Ръчни душове Idealrain

Idealrain EVO 
round

EVO JET 
round

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond
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22 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

ОТ ОБОДРЯВАЩ 
ДО РЕЛАКСИРАЩ

Ръчни душове Idealrain

Режими на струята

В зависимост от настроението 
си можете да избирате различни 
режими на струята. 

DROP JET 
 
Луксозният модел EVO JET 
използва уникалната за Ideal 
Standard технологията Drop Jet за 
създаване на още по-меки водни 
капчици.

MASSAGE  
 
Енергизиращ душ, който Ви 
освежава и възстановява.

RAIN  
 
Релаксиращ дъжд, създаван от 
дюзи, разположени до самите 
краища на душа.

FINE RAIN  
 
Нежна, но изобилна струя, която 
пречиства и успокоява.

AERATED RAIN  
 
При моделите EVO в режим 
на аериран дъжд във водата 
се абсорбира въздух, за да се 
постигне още по-нежно усещане 
от вземането на душ.



Idealrain EVO round EVO JET diamond

ТРИ

ФУНКЦИОНАЛНИ 
ДУШОВЕ

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

МАКСИМАЛНО 
РАЗПРЪСКВАНЕ  
НА СТРУЯТА

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

Rain Rain Rain

Fine rain Aerated rain Drop Jet

Massage Massage Massage

DROP JET MASSAGE RAIN AERATED RAIN FINE RAIN

Idealrain EVO JET • • •

Idealrain EVO • • •

Idealrain • • •
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T100

T50

T25

24 Ceratherm T & FirmaFlow Therm® 



25

Различните модели от колекцията 
Ceratherm T предлагат още 
повече възможности за избор 
на смесители и аксесоари, 
включително нашите ръчни 
душове Idealrain. Те Ви 
предоставят всичко необходимо 
за създаване на красив акцент във 
Вашата баня. 

Ceratherm T

СИЛАТА НА 
ИЗБОРА

C E R A T H E R M

T100. T50. T25
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CERATHERM
T100

Idealrain EVO 
round

EVO JET 
round

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond

Душ

Вана

Душ система с термостатен 
смесител и ръчен душ



Елементите за регулиране 
действието на смесителя 
преливат в корпуса му, допълвайки 
елегантния му тънък дизайн. 
Можете да изберете монтаж със 
структура за вграждане Easymount 
600 или 900 mm и да завършите 
избора си с ръчен душ EVO или 
EVO JET с бутон Navigo®.
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30 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

CERATHERM
T50

Idealrain EVO 
round

EVO JET 
round

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond

Душ

Вана

Душ система с термостатен 
смесител и ръчен душ



С интегрираната ръкохватка за 
задействане с палец Ceratherm 
T50 предлага на потребителите 
още по-голям контрол. Комбинира 
се перфектно със структурите 
за вграждане Easymount 600 и 
900мм, както и с ръчен душ EVO 
110 mm с бутон Navigo®.
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34 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

CERATHERM
T25

Душ

Вана 

Душ система с термостатен 
смесител и ръчен душ

Idealrain EVO 
round

EVO JET 
round

EVO 
diamond

EVO JET 
diamond



Ceratherm T25 разполага с 
повдигнат бутон за по-удобно 
хващане и повишен контрол. 
Монтира се лесно със структурите 
за вграждане Easymount 600 и 
900 mm. Работи перфектно с 
мултифункционалните ръчни 
душове Idealrain 80 и 100 mm.
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Т Е Х Н И Ч Е С К А 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
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40 Ceratherm T & FirmaFlow® Therm

Ceratherm T100 
Термостатен стенен 
смесител за душ  
A7229AA

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови 
гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA
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Ø70
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ПРЕДИМСТВА

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Cool body технология

DROP JET функция   
(по-меки водни капки)

Лесен монтаж (душ системи)

Idealflex шлаух

Широка водна струя

5 години гаранция
5

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Спестяване на вода и енергия

Ограничител на топла вода

Easyfix инсталация

Лесно почистване на душа

Лесен монтаж

Полица за допълнително 
пространство

3-функционален душ

Бутон Navigo за превключване 
между режимите на душа

CERATHERM  

T100
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Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови 
гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Аксесоари:    
135 mm 3-функционален Idealrain Evo Jet 
Diamond ръчен душ, 8l/min,  
1750 mm Idealflex шлаух,   
600mm тръбно окачване с подвижни 
конзоли

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T100 
Термостатен стенен 
смесител за вана/душ 
A7238AA

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови 
гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Вграден в тялото разпределител

Perlator аератор

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция
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137 - 163G 1/2

Ceratherm T100 
Термостатен стенен 
смесител за душ с аксесоари 
A7234AA

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T100 
Душ система с термостатен 
стенен смесител и ръчен душ 
Idealrain EvoJET 
A7240AA

Ceratherm T100 термостатен стенен 
смесител за душ

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови 
гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Метална хромирана душ глава 
200x200mm, 12 l/min

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Аксесоари:   
110 mm 3-функционален Idealrain Evo 
Round ръчен душ, 8 l/min,   
1750 mm Idealflex шлаух   
Подвижна конзола за закрепване към 
стената,    

 

Опционално:  
Удължител за душ система 300 mm 
(A861380AA)   
Удължител за душ система 150 mm 
(A861379AA)
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5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Cool body технология

Присъединяване със скрити холендрови 
гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Аксесоари:    
135 mm 3-функционален Idealrain Evo Jet 
Diamond ръчен душ, 8l/min,  
1750 mm Idealflex шлаух,   
900mm тръбно окачване с подвижни 
конзоли

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

Ceratherm T100 
Термостатен стенен 
смесител за душ с аксесоари 
A7235AA

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
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5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T50 

Термостатен стенен 
смесител за душ 
A7214AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с 
S-холендри и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални хромирани ръкохватки 
с температурен ограничител на 
40°C и настройка на дебита с 
бутон за ограничаване до 50% 

Възвратен клапан

5 години гаранция

Съответства на стандарт EN1111

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

325
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137 - 163G 1/2

99
78

27G 1/2

Ceratherm T50 
Термостатен стенен 
смесител за вана/душ 
A7223AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Вграден в тялото разпределител

Perlator аератор

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция
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CERATHERM  

T50

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T100 термостатен стенен 
смесител за душ

Присъединяване със скрити холендрови 
гайки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Cool body технология

Метални хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Двуфункционална метална душ глава 
Ø250 mm

Въртящо рамо

Ø125 mm 3-функционален Idealrain Evo 
Jet Round ръчен душ, 8 l/min

Фиксирана конзола за закрепване към 
стената (компенсира до 10 mm отстояние 
от стената)

1750 mm Idealflex шлаух

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:  
Удължител за душ система 300 mm 
(A861380AA)   
Удължител за душ система 150 mm 
(A861379AA)
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Ceratherm T100 
Душ система с термостатен 
стенен смесител и ръчен душ 
Idealrain EvoJET 
A7241AA
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5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T50 
Душ система с термостатен 
стенен смесител 
A7225AA

Ceratherm T50 термостатен стенен 
смесител за душ

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Метална хромирана душ глава Ø200 mm, 
12 l/min

Ø110 mm 3-функционален Idealrain Evo 
Round ръчен душ, 8 l/min

Подвижна конзола за закрепване към 
стената

1750 mm Idealflex шлаух

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:  
Удължител за душ система 300 mm 
(A861380AA)   
Удължител за душ система 150 mm 
(A861379AA)
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Ceratherm T50 
Термостатен смесител 
стенен за душ с аксесоари 
A7218AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

Аксесоари:

Ø110 mm 3-функционален Idealrain Evo 
Round ръчен душ, 8 l/min,   
1750 mm Idealflex шлаух,   
900 mm тръбно окачване с подвижни 
конзоли

5 години гаранция

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T50 
Душ система с термостатен 
стенен смесител и 
декоративна полица 
A7230AA

Ceratherm T50 термостатен стенен 
смесител за душ

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Декоративна приставка тип полица - хром

Метална хромирана душ глава Ø200 mm, 
12 l/min

Ø110 mm 3-функционален Idealrain Evo 
Round ръчен душ, 8 l/min

Подвижна конзола за закрепване към 
стената

1750 mm Idealflex шлаух

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:  
Удължител за душ система 300 mm 
(A861380AA)   
Удължител за душ система 150 mm 
(A861379AA)
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Ceratherm T50 
Термостатен смесител 
стенен за душ с аксесоари 
A7217AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и цилиндрични розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Метални, хромирани ръкохватки с 
температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

Аксесоари:   
Ø110 mm 3-функционален Idealrain Evo 
Round ръчен душ, 8 l/min,   
1750 mm Idealflex шлаух,   
600 mm тръбно окачване с подвижни 
конзоли

5 години гаранция

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

5
ГОДИНИ
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Ceratherm T25 
Термостатен стенен 
смесител за душ 
A7201AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки 
с температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално: 

Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

315
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CERATHERM  

T25

Ceratherm T25 
Термостатен стенен 
смесител за вана/душ 
A7206AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки 
с температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Автоматичен разпределител вграден в 
чучура

Perlator аератор

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция
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Ceratherm T25 
Термостатен смесител 
стенен за душ с аксесоари 
A7203AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки 
с температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Аксесоари:    
Ø100 mm 3-функционален Idealrain ръчен 
душ, 8 l/min,    
600 mm тръбно окачване с подвижни 
конзоли,    
1250 mm Idealflex шлаух

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA

5
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Ceratherm T25 
Душ система с термостатен 
стенен смесител 
A7208AA 

Ceratherm T25 термостатен стенен 
смесител за душ

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки 
с температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Пластмасова хромирана душ глава  
Ø200 mm, 12 l/min

Ø100 mm 3-функционален Idealrain ръчен 
душ, 8 l/min

Подвижна конзола за закрепване към 
стената

1600 mm Idealflex шлаух

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Опционално:  
Удължител за душ система 300 mm 
(A861380AA)   
Удължител за душ система 150 mm 
(A861379AA)
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5
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Ceratherm T 
Декоративна приставка тип 
полица 
A7215AA 

Декоративна приставка тип полица 
за комбинация с T100, T50 и T25 
термостатни смесители за душ

Материал: пластмаса

Покритие хром

С индикация за температурен 
ограничител на 40°C

5 години гаранция
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ГАРАНЦИЯ

CERATHERM  

АКСЕСОАРИ
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Ceratherm T25 
Термостатен смесител 
стенен за душ с аксесоари 
A7204AA

Cool body технология

Стандартно присъединяване с S-холендри 
и конусни розетки

Термостатен механизъм на Ideal Standard

Пластмасови хромирани ръкохватки 
с температурен ограничител на 40°C 
и настройка на дебита с бутон за 
ограничаване до 50%

Възвратен клапан

Съответства на стандарт EN1111

5 години гаранция

Аксесоари:    
Ø100 mm 3-функционален Idealrain ръчен 
душ, 8 l/min,    
900 mm тръбно окачване с подвижни 
конзоли,    
1600 mm Idealflex шлаух

Опционално:   
Декоративна приставка тип полица - 
A7215AA
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Заедно творим бъдещето 
на модерния живот. Заедно 
мислим мащабно. Заедно 
установяваме правилата 
на смисления дизайн. 
Заедно вкарваме емоция в 
перфектната функционалност.  
Заедно създаваме трайни 
партньорства. Заедно 
отговаряме на нуждите на 
различните поколения. Заедно 
оформяме бъдещето на 
продуктовите категории, които 
сме дефинирали.

Together for Better.

Идеал Стандарт-Видима АД
ул. Марин Попов 53

5400 Севлиево

Тел: 0675 30362

office@idealstandard.com




