ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
IDEALSPRAY
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A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE
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.
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Προϊοντα

IDEALSPRAY

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Λειτουργικός
σχεδιασμός

Μεταλλικό σύστημα ντους
μπιντέ Idealspray με βαλβίδα
σε σχήμα σταυρού, συνδυασμένο
με κρεμαστή λεκάνη Tonic και
εντοιχιζόμενο καζανάκι Eco W30
με χρωμέ πλακέτα διπλής
λειτουργίας και χαρτοθήκη
Softmood.

Για τα μπάνια που δεν διαθέτουν μπιντέ, η Ideal
Standard προσφέρει τώρα τα ντους μπιντέ Idealspray
για να καλύψουν λειτουργικά τις καθημερινές σας
ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας.
Τα ντους μπιντέ IdealSpray είναι κομψά, εύκολα στη
χρήση και διατίθενται σε 2 διαφορετικά σχέδια για
να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας γούστο.
Ο ιδανικός συνδυασμός λειτουργικότητας και
σχεδιασμού καλύπτει απόλυτα τις καθημερινές σας
ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα ταιριάζει αρμονικά με όλα
τα είδη υγιεινής του μπάνιου σας.
Μεταλλικό Idealspray: Ο μοντέρνος σχεδιασμός
του ταιριάζει αισθητικά στα περισσότερα μπάνια,
ενώ η μεταλλική του κατασκευή προσφέρει αίσθηση
πολυτέλειας και στιβαρότητας.
Πλαστικό Idealspray: Οι λεπτές σχεδιαστικές
γραμμές και το μικρό του βάρος, καθιστούν αυτό
το μοντέλο την ιδανική οικονομική επιλογή.
Πλαστικό σύστημα ντους μπιντέ
Idealspray με βαλβίδα σε σχήμα
σταυρού, συνδυασμένο με λεκάνη
χαμηλής πίεσης Connect και
αξεσουάρ IOM.

Υψηλή
ποιότητα
Όλα τα προϊόντα της σειράς Idealspray
υποβάλλονται σε διεξοδικούς ελέγχους
προκειμένου να εξασφαλίζεται απόδοση
υψηλής ποιότητας και μακροχρόνια χρήση.

Εύκολη χρήση μόνο με το πάτημα
της λαβής

6

7

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ο αποτελεσματικός έλεγχος της κατανάλωσης του νερού είναι απαραίτητος σε κάθε
επιχείρηση και νοικοκυριό, καθώς έχει περιβαλλοντικό και οικονομικό πλεονέκτημα.
Η σειρά Idealspray είναι κομψή εξωτερικά και “έξυπνη” εσωτερικά. Το φίλτρο ροής
περιορίζει την κατανάλωση, ο μειωτήρας ροής περιορίζει την κατανάλωση νερού
για εξοικονόμηση νερού και χρημάτων χωρίς καμία έκπτωση στη λειτουργικότητα.

Μειώστε το λογαριασμό του νερού
σας και εξοικονομήστε ΧΡΗΜΑΤΑ!
Μεταλλικό Idealspray
Το εξάρτημα ελέγχου ροής 4 lt/min περιλαμβάνεται στη συσκευασία και
πρέπει να τοποθετηθεί στο ντους μπιντέ

Πλαστικό Idealspray
Το ντους μπιντέ έχει ενσωματωμένη συσκευή ελέγχου ροής 7,6 lt/min

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ευκολία στην χρήση
Οι λαβές ελέγχου σε όλα τα
μοντέλα είναι υψηλής αντοχής
και πλήρως δοκιμασμένες,
έτσι ώστε να αντέχουν στην
καθημερινή χρήση.

Εγγύηση
2 ετών
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τεχνικα χαρακτηριστικα

ΝΤΟΥΣ ΜΠΙΝΤΕ
Σετ ντους μπιντέ Μεταλλικό

Προϊόν		

Σετ ντους μπιντέ Πλαστικό

Κωδικός

Προϊόν		

Σετ ντους μπιντέ Πλαστικό

Κωδικός

Προϊόν		

Βαλβίδα σε σχήμα
σταυρού

Κωδικός

Προϊόν		

Βαλβίδα απλή

Κωδικός

Προϊόν		

Κωδικός

Σετ ντους μπιντέ - Μεταλλικό		 B0597AA

Σετ ντους μπιντέ - Πλαστικό		 B0595AA

Σετ ντους μπιντέ - Πλαστικό 		 B0595AC

Βαλβίδα σε σχήμα σταυρού		 A5179AA

Βαλβίδα απλή		 Z8148AA
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• Σε σχήμα σταυρού G1/2’’
• Χρωμέ

• G1/2’’
• Χρωμέ

Μεταλλικό ντους μπιντέ
Μέγιστη ροή νερού 4 lt/min
Χρωμέ πλαστικό στήριγμα τοίχου
Μεταλλικό σπιράλ 125 cm
Χρωμέ

Πλαστικό ντους μπιντέ
Μέγιστη ροή νερού 7,6 lt/min
Χρωμέ πλαστικό στήριγμα τοίχου
Μεταλλικό σπιράλ 125 cm
Χρωμέ

χρόνια

χρόνια

Εγγύηση
Εξοικονόμηση
νερού

• Το φίλτρο ροής 4 lt/min περιλαμβάνεται
στη συσκευασία και εγκαθίσταται εύκολα
ακολουθώντας τις οδηγίες.

Πλαστικό ντους μπιντέ
Μέγιστη ροή νερού 7,6 lt/min
Λευκό πλαστικό στήριγμα τοίχου
Μεταλλικό σπιράλ 125 cm
Λευκό

χρόνια

Εγγύηση
Εξοικονόμηση
νερού

Εγγύηση
Εξοικονόμηση
νερού

χρόνια

Εγγύηση

χρόνια

Εγγύηση
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www.idealstandard.gr

Η Ideal Standard ακολουθεί πολιτική συνεχούς βελτίωσης των σχεδίων και της λειτουργικότητας των προϊόντων της. Συνεπώς, διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις προδιαγραφές τους. 04/14
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