
В сВета на Ideal 
Standard Всяка колекция 
носи сВоята симВолика 

и послание, които да Ви 
ВдъхноВят и да поемете 

по пътя към създаВането 
на Вашето идеално 

пространстВо. Strada 
е последната ноВост 

ВъВ Висшата мода при 
обзаВеждането  

на банята. 

d e s i g n  КО Л Е К Ц И Я

извървим пътя към създаването на 
вашата модерна баня. 
Първата ни дестинация са 
порцелановите мивки. Те са разработени 
в различни големини – от 50 см до 100 
см, и са предназначени за самостоятелна 
употреба, за монтаж с мебел и за монтаж 
върху или под плот. Удобната двойна 
мивка с размер 120 см е предназначена за 
фамилни бани. Кръглите и овални мивки 
за монтаж върху плот дават възможност 
за разчупване на чистата геометрия и 
добавяне на мекота в правоъгълния дизайн 
на цялата баня.
След мивките се отправяме към 
смесителите Strada, които следват 
чистата геометрия и хармонично 
допълват модерния облик на банята. 
Отличават се с иновативен аератор, 
позволяващ настройка на ъгъла и дебита 
на водната струя. Освен обичайните 
модели откривате и смесител за 
умивалник с удължено тяло, смесители 
за душ и вана/душ за вграждане, както 
и чучур за вграждане с характерен 
правоъгълен дизайн.
Вашето пътуване продължава при 
мебелите, които позволяват гъвкаво 
използване в различни пространства. Те са 
създадени на модулен принцип. Могат да 
се монтират върху плот, в шкаф и върху 
шкаф. Използвани са модерни механизми 
за отваряне и плавно затваряне на 
вратичките. Предлагат се в четири 
вида повърхности – с лаково покритие в 
цветовете: бял, тъмносив, кафе с мляко и 
с меламиново покритие бамбук.
Как би могло да продължи пътуването 
ви, ако не се огледате в различните 
размери огледала на Strada с вградено 
осветление и шкаф. Огледала с вътрешно 
LED осветление и с възможност за 
поставяне на външно такова, които само 
биха добавили повече стил във вашето 
пространство.
Основен акцент в модерната ви баня е 
ваната Strada, която се отличава с чисти 
геометрични форми, като в същото 
време са ергономични. Ваните имат 
широк плосък борд с красива форма, много 
удобен за поставяне на козметика.
Добре дошли в модерната баня с 
колекцията Strada на Ideal Standard!

Още с името на колекцията (от итал. Stra-
da - „път”) дизайнерите от студио Artefakt 
ви отвеждат в света на геометричните 
форми, изчистения и стилен дизайн, 
модерното излъчване. Strada е създадена 
на модулен принцип и позволява да се 
обзаведат различни пространства според 
големината, вкуса и нуждите. 
Всички аспекти на дизайна в колекцията 
Strada са обмислени внимателно от Ideal 
Standard, за да осигурят интелигентни 
и лесни за употреба елементи, които 
не само изглеждат добре, а осигуряват и 
изключително удобство в ежедневието. 
Нека поемем към света на Strada, за да 
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