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Ultra Flat New
Постигате повече с по-малко



04 Ultra Flat New

Колекцията Ultra Flat New предлага 
изчистен дизайн и предназначение, 
които я отличават.  

Освободени от всичко ненужно, но 
предлагащи всичко необходимо, тези 
поддушови корита са ултра тънки, гладки 
и стилни, за да придадат изящност на 
банята – и така позволяват на клиентите 
да постигнат повече с по-малко.

Поддушово корито Ultra Flat New 90 x 70 cm бял мат,  душ система 
Ceratherm T100 / Connect 2 душ панел 90 cm. 

Новото 
необходимо.

05Увод



Ultra Flat New се предлага в 28 различни 
размера и 3 различни форми, идеалният 
акцент за всеки дизайнерски проект, както 
за бани, така и за мокри помещения.

Бяло платно за 
изразяване на 
креативността Ви

Поддушово корито Ultra Flat New 140 x 80 cm бял гланц, вграден 
термостатен смесител за душ/ Глава за душ и ръчен душ IdealRain/ мивка 
Connect Air  60 cm / стенен смесител за умивалник Tesi  /плот Adapto  
85 x 50 cm/ кръгло огледало Ø65 cm

Ultra Flat New Универсалност 0706
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С дебелина едва 25 mm, Ultra Flat New е едно 
от най-тънките корита на пазара – до 30 % по-
тънко от останалите.

Това го прави и най-достъпното корито, 
придавайки усещане за лекота и простор на 
всяко помещение.

Важно е не какво 
добавяме, а какво 
спестяваме.

Поддушово корито Ultra Flat New 180 x 90 cm бял мат/ вграден 
термостатен смесител за душ/ глава за душ и ръчен душ IdealRain/ мивка 
Strada I I  50 см/ стоящ смесител за умивалник Edge / плот Adapto  
150 x 50 cm/ кръгло огледало Ø65 cm

Естетика 09
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Покритие Бял мат
— V1 170 x 90 cm

Покритие Бял гланц
— 01 170 x 90 cm

10 Ultra Flat New

Разбираме, че един дребен детайл 
в дизайна може да промени цялото 
излъчване на помещението.

Ultra Flat New се предлага с модерното 
покритие Бял мат, както и с класическо 
покритие Бял гланц, за да удовлетвори 
всяко дизайнерско виждане.

Две покрития. 
Неограничени 
възможности. 

Варианти за покрития
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Създадена да предожи 
повече важни неща.
И по-малко маловажни.  

Тънкият и изчистен дизайн създава 
усещане за пространство.

Акрилното покритие придава по-
топло усещане при досег с краката в 
сравнение с керамичното.

Акрилното покритие улеснява 
почистването в сравнение с 
керамичните корита.

Олекотено с акрилно покритие. 

Леко и лесно за монтаж от  
един човек. 

Може да се монтира в помещения с 
по-плитка дълбочина на пода. 

NF сертификат и CE съотвестствие

28 различни размера, подходящи за 
всяка баня или мокро помещение.

Три форми – ъглова, квадрат и 
правоъгълник. 

Избор между Бял гланц или Бял мат и 
сифон в покритие Хром

Цялостната колекция. Практична за ежедневието. Лесна за монтаж и поддръжка. 

Малката височина 
го прави по-
достъпно и 
намалява риска от 
спъване.

Дебелина 25 mm 
(30% по-тънко 
от всяко друго 
акрилно поддушово 
корито)

Доказана ефективност.

Устойчиво на 
почистващи 
препарати съгласно 
Европейски 
стандарт 14527.

Устойчиво на 
светлина, за да 
се предотврати 
обезцветяване 
(EN ISO 4892).

13Резюме на характеристиките
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От размерите до покритието, всеки 
елемент от колекцията Ultra Flat New е 
внимателно обмислен – и сифонът не 
прави изключение.

Минималистичният плоско-извит 
дизайн и покритието Хром предлагат 
висококачествена естетика. И също 
така практичност, с регулируем отвор 
и подвижни части на сифона, които 
улесняват монтажа и поддръжката.

Качеството 
се крие в 
детайлите.

Покритие на сифона Хром
— AA 19,5 x 5 cm

Детайлност 15



16 Ultra Flat New 1717Преглед на гамата

Макар че дизайнът на колекцията Ultra Flat 
New е създаден с мисълта, че малкото е 
много, възможностите, които тя дава, далеч 
не са малко.  С 28 размера, три форми 
и две покрития, семплостта никога не е 
била толкова специфична. Независимо 
от размера или монтажа, се предлага 
перфектна стабилност с бърз монтаж.

Бърз монтаж. 

Вграден монтаж.

Повдигнат монтаж.

Минималистичен дизайн.
Максимум възможности.

Ъглово

Квадратно

Правоъгълно T446801 100 x 80 cm

T446901 120 x 80 cm

T447001 140 x 80 cm

T447101 160 x 80 cm

T447201 170 x 80 cm

T447301 180 x 80 cm

T447401 90 x 70 cm

T447501 100 x 70 cm

T447601 120 x 70 cm

T447701 140 x 70 cm

T447801 160 x 70 cm

T447901 170 x 70 cm

T448001 90 x 75 cm

T448101 80 x 90 cm

T448201 100 x 90 cm

T448301 120 x 90 cm

T448401 140 x 90 cm

T448501 160 x 90 cm

T448601 170 x 90 cm

T448701 180 x 90 cm

T448901 120 x 100 cm

T449001 140 x 100 cm

T449101 80 x 80 cm

T449201 90 x 90 cm

T446501 70 x 70 cm

T446601 80 x 80 cm

T446701 90 x 90 cm

T448801 100 x 100 cm

T4465V1 70 x 70 cm

T4466V1 80 x 80 cm

T4467V1 90 x 90 cm

T4488V1 100 x 100 cm

T4491V1 80 x 80 cm

T4492V1 90 x 90 cm

T4468V1 100 x 80 cm

T4469V1 120 x 80 cm

T4470V1 140 x 80 cm

T4471V1 160 x 80 cm

T4472V1 170 x 80 cm

T4473V1 180 x 80 cm

T4474V1 90 x 70 cm

T4474V1 100 x 70 cm

T4476V1 120 x 70 cm

T4477V1 140 x 70 cm

T4478V1 160 x 70 cm

T4479V1 170 x 70 cm

T4480V1 90 x 75 cm

T4481V1 80 x 90 cm

T4482V1 100 x 90 cm

T4483V1 120 x 90 cm

T4484V1 140 x 90 cm

T4485V1 160 x 90 cm

T4486V1 170 x 90 cm

T4487V1 180 x 90 cm

T4489V1 120 x 100 cm

T4490V1 140 x 100 cm

01 Бял гланц V1 Бял мат

AA Хром

T4493AA 19,5 x 5 cmСифон
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Заедно ние въздействаме 
положително върху бъдещето на 
модерния живот. Заедно мислим 
по-мащабно. Заедно определяме 
правилата за обмисления дизайн.
Заедно вдъхваме емоция на 
функционалния перфекционизъм. 
Заедно създаваме трайни 
партньорства. Заедно откликваме 
на нуждите на всички поколения. 
Заедно оформяме бъдещето на 
категорията, която дефинирахме.

Заедно за по-добро.

Идеал Стандарт – Видима АД.
ул. Никола Петков 53
Севлиево
5400
България

Ultra Flat New За контакт
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