
Моята баня –  
моето място за игра

С първите стъпки на детето започва и загрижеността на родителите за безо-
пасното му придвижване и игри в дома. Неминуемо няма как да не бъде “изследва-
но” едно от най-използваните места - банята. Децата използват банята за най-
разнообразни занимания. Тя е мястото, където има неограничен достъп до вода 
- пляскането, плискането и пръскането са незабравими преживявания за децата. 
Банята е пространство, в което детето може да се усамоти за поредната па-
кост или пък да поиграе с някого от семейството.
Водещият производител за цялостно обзавеждане на баня Ideal Standard отдавна 
има решения за безопасна и удобна баня, като предлага пълна гама оборудване и 
обзавеждане за баня, което дава решение за улеснен достъп, сигурна безопасност, 
оптимизиране на пространството и лесно съхранение на вещи. Подгответе ба-
нята за завладяването й от вашия любим малък “бабълмен” и нека приключенията 
започнат!

Ваната –  
по-безопасна 
отвсякога
Подгответе пред-
варително всички 
играчки и принадлежности, 
необходими за детската 
игра. Не се сърдете, ако де-
тето изсипе цялото шише 
с пяна и тя започне да пада 
и по пода, да играе с целия 
си антураж от комплекти 
за сапунени балончета, во-
дни пистолети, гумени иг-
рачки, а защо не и плюшено 
мече. Когато не разпола-
гате с двор или басейн, то 
вашата вана е идеалното 
място за водни приключе-
ния. Ниските, лесно достъп-
ни вани First или Connect на 
Ideal Standard (респективно 
48 и 49 см) са идеалното ре-
шение, за да може вашето 
дете спокойно да се гмурне 
във водното пространство 
и да излезе като победител 
развълнувано и доволно след 
часове игра.

Да предпазим детските  
ръчички от изгаряне
Улисани в игра или изучавайки по-

редното интересно нещо около 
себе си, децата понякога не се вслуш-

ват в съвета на възрастните да не пипат 
смесителя. Нека да бъдем предвидливи – 
за мивката решението на Ideal Standard 
е CeramixBlue и Connect Blue, който освен 
регулиране притока на водата, предлага 

Да се погрижим детските 
крачета да не се подхлъзнат
Играта в банята под душа може 

да е след кална тренировка, заба-
вление на пясъка или част от дневния 

ритуал за къпане преди сън. Променлива-
та струя вода с душовите предложения 
на Idea Standard само би предизвикала ра-
достни детски усмивки, щастливо пису-
кане, подскачане и пищене. Пръскането 
с душа може да създаде изключителни 

Да направим още по-привет-
лива банята за детето
Мебелите за съхранение на вещи на 

Ideal Standard и особено тези със зао-
блени ръбове ще допринесат за по-голямо-

то ви спокойствие. Освен това можете да 
оформите малко кътче за вашия малчуган 
– примерно по-ниските рафтове, където да 
прибира своите “съкровища”. Обособявайки 
детско кътче в банята за вашето дете ще 
допринесете за неговата гордост за при-
надлежност и значимост в семейството. 
За вас ще останат по-високите рафтове в 
комфортните мебели, където пък е добре да 
скриете острите предмети като ножици, 

и т.нар. “студено тяло” - 
безопасно за детските 
ръчичка. Тези предимства, 
съчетани и с контролира-
не на температурата на 
водата с термостатни-
те смесители за вана и 
душ Ceratherm, са идеални-
ят вариант за сигурност-
та на детето.

преживявания за детето, 
ако предварително сте 
се погрижили зоната да 
е безопасна от подхлъз-
ване. Много добър вари-
ант е акрилното подду-
шово корито Soft на Ideal 
Standard, което е в ком-
плект с подложка от мек “антислип” ма-
териал. За още по-голям комфорт и лесно 
почистване е скритият сифон.

самобръсначки, пили за нокти. Също така не 
забравяйте да приберете почистващите де-
зинфекциращи и избелващи препарати, както 
и лекарствата, козметичните продукти и 
електроуредите. За да избегнем непрекъсна-
тото повтаряне “не пипай”, нека да вземем 
превантивни мерки, докато мине достатъч-
но време, необходимо на нашите деца да пре-
върнат в рутина определени навици за ползва-
не на банята. Затова е важно банята, която 
ползва детето, на първо място да бъде без-
опасна. Безопасността е сред основните 
грижи на Ideal Standard, на която може да се 
доверите и с доза по-голямо спокойствие да 
участвате във водните детски приключения.
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