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* Цените са с ДДС и са препоръчителни за 2019 г. Научете повече на www.promo.idealstandard.bg.

ProSys™ 120M
СТРУКТУРА С ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ
TESI AquaBlade®
Структура за вграждане PROSYS™ 120М

Ултратънка тоалетна седалка

НОВО

Конзолна тоалетна
чиния със скрито
присъединяване

T387101

Ултратънка тоалетна седалка
с плавно затваряне

Двоен бутон SOLEA
НОВО

T387201

НАГРАДАТА
ДУШ КОМПЛЕКТ
IDEALRAIN EVO DIAMOND
• Трифункционален ръчен душ 115 mm с бутон Navigo за
бърз избор на три режима на разпръскване на водата:
Rain, Aerated Rain, Massage;
• Силиконови дюзи за лесно почистване;
• Ограничител на дебит 8 l/min;
• Тръбно окачване 600 mm;
• IdealFlex шлаух 1750 mm;
• Пластмасова прозрачна сапуниера.

ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
PROSYS ТМ 120M Структура за вграждане

Конзолна тоалетна чиния TESI AquaBlade®

• Технологията SmartValve осигурява
допълнителна икономия на вода до 0,5 l
на измиване;
• За монтаж пред масивна стена или между
две леки стени от гипсокартон;
• Метална рамка, устойчива на корозия;
• Издръжливост на натоварване до 400 кг;
• Лесен и бърз монтаж със системата EasyFix,
благодарение на подсилените конзоли от
фибростъкло;
• Казанче 6/3 l с антикондензационно
покритие и възможност за допълнително
редуциране на обема на измиване;
• Безшумен пълнещ механизъм Клас 1
съгласно NF и EN 14055;
• Включени всички необходими крепежни
елементи и свързващи тръби.

• Иновативна технология AquaBlade®:
• Осигурява 95% измита площ
• По-ефективно и ефикасно използване
на водата в сравнение със стандартните
тоалетни
• До 25% доказано по-тиха от нашите
еквивалентни модели
• Напълно скрито присъединяване;
• Лесен монтаж;
• Доживотна гаранция на керамиката;
• Ултратънка тоалетна седалка от дуропласт.
Опция: Седалка с плавно затваряне.
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Българската компания, част от групата Идеал Стандарт
Интернешънъл, празнува 85-годишнина от основаването си.
Играта ПЪРВИТЕ ПЕЧЕЛЯТ е посветена на този юбилей.

Бъдете от първите, доверили се на
структура ProSys™ 120M от новата
програма за вградени решения на
Ideal Standard и участвайте за
спечелване на 85 награди.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?
1. Купете промо комплект ProSys™ 120M:
Prosys™ 120M + бутон + Tesi AquaBlade + тоалетна седалка или
Prosys™ 120M + бутон + Tesi AquaBlade + тоалетна седалка с плавно затваряне.
2. Регистрирайте номера на касовата бележка на promo.idealstandard.bg
от 1 юли до 30 септември 2019 г.
3. Участвайте, за да спечелите душ комплект IdealRain Evo Diamond.

На 01.10.2019 г.,
85 печеливши ще бъдат изтеглени на
случаен принцип от всички регистрирани
участници в периода на Играта.

Идеал Стандарт – Видима АД
гр. Севлиево
ул. Марин Попов 53
office@idealstandard.com

