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Благодарение на своя над 80-годишен опит в производството на продукти за баня, ние познаваме Вашите нужди
и знаем какво решение да Ви предложим за цялостното й обзавеждане, независимо дали е малка или голяма, дали
е в дома, в хотела, в офиса, в спортен център или стадион.
Ето защо в портфолиото на марка Vidima през 2018-та избрахме да присъстват само най-добрите и предпочитани
от вас продукти, съобразени изцяло с Вашите нужди. Селектирахме продукти с модерен дизайн и иновативни
технологии за пестене на вода и енергия, за да направим изборът Ви на качествени продукти още по-лесен.
Ние гарантираме за надеждност и качество на нашите продукти, и гордо заставаме зад името си на найголемият производител в България на санитарна керамика, смесители и душове.
„Идеал Стандарт – Видима“ АД
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САНИТАРНА КЕРАМИКА
2,5/4,5 л
ecco

6/3 л
ecco

4

ИКОНОМИЯ НА ВОДА
Тоалетните казанчета за WC
комплектите имат вместимост
6 или 4.5 литра, като за
реализиране на значителна
икономия на вода обемът на
пълнене може да се регулира.

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА
Предлагаме продукти за хора с инвалидни
колички и намалена двигателна активност.

ЛЕСНА ХИГИЕНА

ИКОНОМИЯ НА ПРОСТРАНСТВО

СЕДАЛКА С ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ

15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
НА КЕРАМИЧНИТЕ ЧАСТИ

НИСКО НИВО НА ШУМ

СМЕСИТЕЛИ
НОВ ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ FIRMAFLOW™
Проектиран и произведен в Германия, нашият нов керамичен механизъм Firma Flow™ е най-добрият, който някога сме създавали.
Корпусът на затварящия механизъм е направен от пластмасов
материал с подобрени експлоатационни характеристики, издръжлив на 90ОC, вместо на стандартните 80ОC.

ЛЕСЕН МОНТАЖ
СПЕСТЯВАТЕ 30% ОТ ВРЕМЕТО ЗА МОНТАЖ

Извадете смесителя от
кутията и проверете съдържанието на комплекта,
съгласно спесификацията
на производителя.

Поставете фиксиращия
пръстен и смесителя на
мивката, като прекарате
гъвкавите връзки през отвора на мивката.

ПО-ТЪНЪК

И същевременно по-здрав

500,000
Цикъла

ЛЕСЕН

Начин на работа, осигуряващ
прецизност без усилия и
максимален комфорт

10-15

Години редовна
ежедневна употреба

CLICK ТЕХНОЛОГИЯ
ИКОНОМИЯ НА ВОДА И ЕНЕРГИЯ

ЛЕСНА ХИГИЕНА

M8 гайка
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Метална шайба
и гумено уплътнение

Поставете
металната
шайба и гуменото уплътнение към шпилката отдолу и притегнете с гайката
до пълно фиксиране на смесителя към мивката.

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ
НЕМСКА ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВЕДЕНА В БЪЛГАРИЯ

ДУШОВЕ
ШИРОКА ВОДНА СТРУЯ
Осигурява плътна широка водна
струя за повече удоволствие.
3-ФУНКЦИОНАЛЕН РЪЧЕН ДУШ
Дъжд, ситен дъжд, масаж
8 l/min

УДОБСТВО
Ръчните душове са удобни, ергономични
и не се плъзгат в ръката
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САНИТАРНА КЕРАМИКА
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WC комплект
W904301
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с метални
крепежи

WC комплект
W908401
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с функция
плавно затваряне

WC комплект
W904701
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с метални
крепежи

WC комплект
W908501
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с функция
плавно затваряне

WC комплект
W901101
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с метални
крепежи

WC комплект Elegance
W901301
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с метални
крепежи

WC комплект Elegance
W908001
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт и функция
за плавно затваряне

WC комплект
W902801
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с метални
крепежи

WC комплект Elegance
W903101
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с метални
крепежи

САНИТАРНА КЕРАМИКА
15

6/3 л
ecco

ГОДИНИ

Мивка
с централен отвор за смесител
W403601 - 60 см
Пиедестал W314201
и полупиедестал W310101

Мивка
с централен отвор за смесител
W404601 - 50 см
Пиедестал W314201
и полупиедестал W310101

Мивка за ръце 40 см
с централен отвор за смесител
W407601

Писоар
със задно (закрито) захранване
W390101

Писоар
с горно (открито) захранване
W390001

Разделител за писоари
S612001

WC комплект Elegance
W908201
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт и функция
за плавно затваряне
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WC комплект
E408501
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. със странично
реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с пластмасови крепежи

WC комплект
E408601
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. със странично
реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с функция
за плавно затваряне

WC комплект
E408701
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. с долно водоподаване, позиционирано в ляво
• тоалетна седалка от дуропласт с пластмасови крепежи

WC комплект
E408801
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. с долно водоподаване, позиционирано в ляво
• тоалетна седалка от дуропласт с функция
за плавно затваряне

WC комплект
E405501
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. със странично
реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с пластмасови крепежи

WC комплект
E405601
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. със странично
реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с функция за
плавно затваряне

WC комплект
E405701
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. с долно водоподаване, позиционирано в ляво
• тоалетна седалка от дуропласт с пластмасови крепежи

WC комплект
E405801
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. с долно водоподаване, позиционирано в ляво
• тоалетна седалка от дуропласт с функция за
плавно затваряне

WC + биде, комплект
E404901
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане,
с бидетна арматура
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. с долно водоподаване, позиционирано в ляво
• тоалетна седалка от дуропласт с пластмасови крепежи

САНИТАРНА КЕРАМИКА
2,5/4,5 л
ecco
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WC + биде, комплект
E405001
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане,
с бидетна арматура
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. с долно водоподаване, позиционирано в ляво
• с тоалетна седалка от дуропласт с функция
за плавно затваряне

WC комплект
E405901
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• странично реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт
с пластмасови крепежи

WC комплект
E406001
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• тоалетно казанче 2.5/4.5 л. със странично
реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с функция
за плавно затваряне

WC комплект за хора с намалена подвижност
E406101
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• тоалетно казанче 2,5 /4,5 л. със странично
реверсивно водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с
пластмасови крепежи

Стояща тоалетна чиния
с хоризонтално оттичане
E406201
Тоалетна седалка:
W303901 - дуропласт с пластмасови крепежи с
функция за плавно затваряне
W301001 - дуропласт с пластмасови крепежи
W303201 - полипропилен с функция за плавно
затваряне
W303801 - полипропилен с метални крепежи
W302801 - полипропилен с пластмасови крепежи

Стояща тоалетна чиния
с вертикално оттичане
E406301
Тоалетна седалка:
W303901 - дуропласт с пластмасови крепежи с
функция за плавно затваряне
W301001 - дуропласт с пластмасови крепежи
W303201 - полипропилен с функция за плавно
затваряне
W303801 - полипропилен с метални крепежи
W302801 - полипропилен с пластмасови крепежи

Конзолна тоалетна чиния
E406501
Тоалетна седалка:
W303901 - дуропласт с функция за плавно
затваряне с пластмасови крепежи
W301001 - дуропласт с пластмасови крепежи
W303201 - полипропилен с функция за плавно
затваряне
W303801 - полипропилен с метални крепежи
W302801 - полипропилен с пластмасови крепежи

Конзолно биде
с централен отвор
за смесител
E406701

Мивка
с централен отвор
за смесител
W405601 - 55 см
W405501 - 50 см
Пиедестал W314201
и полупиедестал
W311601

Стоящо биде
с централен отвор
за смесител
E406401

Мивка ъглова 48 см
с централен отвор
за смесител
E407001
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WC комплект, SLIM
W905801
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• реверсивно тоалетно казанче 3/6 л. със
странично водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с
пластмасови крепежи

WC комплект, SLIM
W905901
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• реверсивно тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с
пластмасови крепежи

WC комплект
W906301

WC + биде, комплект, SLIM
W906001
• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане с
бидетна арматура
• реверсивно тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с
пластмасови крепежи

WC комплект, SLIM
W912701
• тоалетна чиния с вертикално оттичане
• реверсивно тоалетно казанче 3/6 л. със
странично водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с
пластмасови крепежи

WC + биде, комплект, SLIM
W912801
• тоалетна чиния с вертикално оттичане с
бидетна арматура
• реверсивно тоалетно казанче 3/6 л. с долно
водоподаване
• тоалетна седалка от дуропласт с
пластмасови крепежи

WC комплект
W913001
•W701001 тоалетна чиния с хоризонтално
оттичане
•W630901 тоалетно казанче 3/6 л. със
странично водоподаване
•W302801 тоалетна седалка от полипропилен
с пластмасови крепежи

WC комплект
W915001
• W701001 тоалетна чиния с хоризонтално
оттичане
• W630901 тоалетно казанче 3/6 л. със
странично водоподаване
• W303201 тоалетна седалка от
полипропилен с функция за плавно затваряне

WC комплект
W913101
• W709901 тоалетна чиния с вертикално
оттичане
• W630901 тоалетно казанче 3/6 л. със
странично водоподаване
• W302801 тоалетна седалка от
полипропилен с пластмасови крепежи

• тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
• реверсивно тоалетно казанче 3/6 л. със странично
водоподаване
Тоалетна седалка:
• W303901 дуропласт с функция за плавно затваряне с
пластмасови крепежи
• W301001 дуропласт с пластмасови крепежи
• W303201 полипропилен с функция за плавно затваряне
• W303801 полипропилен с метални крепежи
• W302801 полипропилен с пластмасови крепежи

САНИТАРНА КЕРАМИКА
6/3 л
ecco

WC комплект
W915101
• W709901 тоалетна чиния с вертикално
оттичане
• W630901 тоалетно казанче 3/6 л. със
странично водоподаване
• W303201 тоалетна седалка от
полипропилен с функция за плавно затваряне

Стояща тоалетна чиния
с хоризонтално оттичане
W702201

15
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Стояща тоалетна чиния
с вертикално оттичане
W711901

Тоалетна седалка:
• W303901 дуропласт с функция за плавно
затваряне с пластмасови крепежи
• W301001 дуропласт с пластмасови крепежи
• W303201 полипропилен с функция за плавно
затваряне
• W303801 полипропилен с метални крепежи
• W302801 полипропилен с пластмасови крепежи

Тоалетна седалка:
• W303901 дуропласт с функция за плавно
затваряне с пластмасови крепежи
• W301001 дуропласт с пластмасови крепежи
• W303201 полипропилен с функция за плавно
затваряне
• W303801 полипропилен с метални крепежи
• W302801 полипропилен с пластмасови крепежи

Стоящо биде
с централен отвор за смесител
W809401

Мивка с централен отвор за смесител
W409601 - 60 см.
W409501 - 55 см.
W409401 - 50 см.
Пиедестал W314201
и полупиедестал W310101

Мивка без отвор за смесител
W409901 - 60 см.
W409301 - 55 см.
W419401 - 50 см.
Пиедестал W314201
и полупиедестал W310101

Мивка за ръце 50 см
с отвор за смесител отдясно
W409101 - без опаковка
Внимание: комплектова се само със смесител
без изпразнител
W449401 - опаковка в кашон

Мивка за ръце 50 см
без отвор за смесител
W409001

Мивка за вграждане 56 см
с централен отвор за смесител
W504801
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Тоалетна чиния за WC комплект
с хоризонтално оттичане
W719901
Препоръчителна комплектация с:
Тоалетно казанче W630301
Тоалетна седалка от дуропласт с
пластмастови крепежи W301101

Тоалетна чиния за WC комплект
с вертикално оттичане
W719801
Препоръчителна комплектация с:
Тоалетно казанче W630301
Тоалетна седалка от дуропласт с
пластмастови крепежи W301101

Стоящо биде
с централен отвор за смесител
W819701

Конзолна тоалетна чиния
W720301
Възможна е комплектация с
тоалетни седалки:
- W301301 от дуропласт
с пластмасови крепежи или
- W301401 от дуропласт
с метални крепежи

Пластмасовото казанче
с двустепенен промивен механизъм 3/6л.
W630301

Мивка 60 см
с централен отвор за смесител
W403501
Пиедестал W314201
и полупиедестал W310101

Мивка 50 см
с централен отвор за смесител
W403401
Пиедестал W314201
и полупиедестал W310101

Мивка за вграждане 55 см
с централен отвор за смесител
W502301

ПОДДУШОВИ КОРИТА

Поддушово корито - квадратно
отвор за сифон Ø 90 mm
W836301 - 90х90
W836201 - 80х80

Поддушово корито - ъглово
отвор за сифон Ø 90 mm
W836501 - 90x90
W836401 - 80х80

Поддушово корито - правоъгълно
120x80
отвор за сифон Ø 90 mm
W839001

ВАНИ

Акрилна вана – правоъгълна
B155401 – 140X70
B155501 – 150х70
B155601 – 160 х70
B155701 – 170х70

Челен панел за вана
B156701 – 150 см.
B156801 – 160 см.
B156901 – 170 см.

Препоръчително комплектоване:
• B4812AA - универсален автоматичен сифон
за вана с интегриран преливник и хромирана
ръкохватка

Страничен панел за вана
B157001 – 70 см.

Резервни части:
• C895700 - присъединителен комплект за
страничен панел
• C895600 - присъединителен комплект за
челен панел
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ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B0783AA

Смесител за умивалник
B0438AA

Смесител за умивалник
с висок чучур
B0787AA

Смесител за биде
B0788AA

Смесител за душ
B0789AA

Смесител за вана/душ
B0790AA

Смесител вграден за вана/душ
A6187AA

Смесител вграден за душ
Комплект вътрешна + външна
част
A6186AA

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B0774AA
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Смесител за умивалник
с аксесоари: ръчен душ с on - off
бутон, шлаух 1800 mm, стенна
окачалка
B0466AA

Смесител за душ
B0778AA

Смесител за вана/душ
B0779AA

ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B0966AA – с изпразнител
B0967AA – без изпразнител

Смесител за умивалник
с висок тръбен чучур U160
B0968AA

Смесител за биде
с изпразнител
B0969AA

Смесител за вана/душ
B0973AA

Смесител вграден за душ
A6998AA

Смесител вграден за вана/душ
A6999AA

Смесител за душ
B0971AA

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B3131AA

Смесител за умивалник
B3136AA

Смесител за вана/душ
B3138AA
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ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

FirmaFlow
с Click технология
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Смесител за умивалник
без изпразнител
B1922AA

Смесител за умивалник
с пластмасов изпразнител
B1921AA

Смесител за умивалник
с тръбен чучур и пластмасов
изпразнител
B1928AA

Смесител за умивалник
B1927AA

Смесител за душ
B1923AA

Смесител за душ
с аксесоари: 1-функционален ръчен
душ, двойнооплетен метален
шлаух 1500 mm, стенна окачалка
B1924AA

Смесител за вана/душ
B7443AA

Смесител за вана/душ
B1925AA

Смесител за вана/душ
с аксесоари: 1-функционален ръчен
душ, двойнооплетен метален шлаух
1500 mm, тръбно окачване
B1931AA

Смесител за вана/душ
с аксесоари: 1-функционален ръчен
душ, двойнооплетен метален шлаух
1500 mm, стенна окачалка
B1926AA

ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B9944AA - с изпразнител
B9945AA - без изпразнител

Смесител за умивалник
с удължено тяло 250 mm
B0358AA

Смесител за умивалник
B9946AA

Смесител за душ
B9951AA

Смесител за вана/душ
B9948AA

Смесител за вана/душ
с аксесоари: ръчен душ, 1500 mm
шлаух, тръбно окачване
B9950AA

Смесител за умивалник
с удължено тяло 95 mm
B0360AA - с изпразнител
B0359AA - без изпразнител

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B1384AA

Смесител за умивалник
B1388AA

Смесител за душ
B1386AA

Смесител за вана/душ
B1385AA
B1885AA - с аксесоари: тръбно
окачване, ръчен душ и шлаух
1500 mm
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ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B0865AA – с изпразнител
B0867AA – без изпразнител

Смесител за умивалник
с висок тръбен чучур U130
B0869AA

Смесител за умивалник
с тръбен чучур
B1057AA

Смесител за умивалник
B0870AA

Смесител за биде
с изпразнител
B0871AA

Смесител за душ
B0873AA

Смесител за вана/душ
Смесител за вана/душ
B0875AA
с дълъг чучур
B0874AA с аксесоари: 1-функционален
B0876AA
ръчен душ, метален, двойнооплетен
шлаух 1500 mm, тръбно окачване 600 mm

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B2996AA – с изпразнител
B2997AA – без изпразнител
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Смесител
за умивалник
B3515AA

Смесител за душ
B7615AA

Смесител за вана/душ
B3180AA
B3176AA – с аксесоари
B3175AA – с тръбно окачване

ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B5190AA – с изпразнител
B5191AA – без изпразнител

Смесител за умивалник
с висок чучур
B0880AA

Смесител за умивалник
B1024AA

Смесител за душ
B5194AA

Смесител за вана/душ
B5193AA
B4227AA с малка окачалка

Смесител за вана/душ
с аксесоари: 1- функционален ръчен
душ, Ultraflex шлаух 1750 mm, тръбно
окачване 600 mm
B1294AA

Смесител за биде
B5192AA

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
с дълга медицинска ръкохватка
B7609AA

Смесител за умивалник
B1700AA
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ДВУРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B1478AA

Смесител за вана/душ
B1477AA - с каучукови затварящи
механизми
B1663AA - с керамични затварящи
механизми

Смесител за умивалник
B1356AA

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B1171AA

Смесител за умивалник
B1177AA

Смесител за вана/душ
с тръбен чучур с аксесоари:
1-функционален ръчен душ;
окачалка; двойнооплетен метален
шлаух 1500 mm
B1172AA

Смесител за вана/душ
с лят чучур с аксесоари:
1-функционален ръчен душ,
окачалка, двойнооплетен метален
шлаух 1500 mm
A1175AA

5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B1349AA
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Смесител
за вана/душ
B1106AA

Смесител
за вана/душ
със стационарен горен душ
B1441AA

ДВУРЪКОХВАТКОВИ СМЕСИТЕЛИ
5

ГОДИНИ

Смесител за умивалник
B1398AA

Смесител за умивалник
B1390AA
B1392AA - с тръбен чучур R 150 mm

Смесител за вана/душ
със стационарен горен душ
B1395AA

Смесител за вана/душ
със стационарен горен душ и
подвижен ръчен душ
B1396AA

Смесител за умивалник
B1391AA

Смесител за вана/душ
B1397AA
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КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

22

VidimaPosh Смесител за кухня
с изтеглящ чучур
B0792AA

SevaNew Смесител за кухня
с изтеглящ чучур
B7943AA

SevaNew Смесител за кухня
B3133AA

SevaNew Смесител за кухня
B7380AA

SevaFresh Смесител за кухня
B9954AA

SevaM Смесител за кухня
B1387AA

Calista Смесител за кухня
с тръбен чучур
B0877AA

Sirius Смесител за кухня
B2998AA

Orion Смесител за кухня
B5195AA

Iskar Смесител за кухня
B1393AA - U-лебедка 200 mm
B1394AA - с S-лебедка

SevaNext Смесител за кухня
с тръбен чучур
B1929AA

SevaFresh Смесител за кухня
B9956AA

КУХНЕНСКИ СМЕСИТЕЛИ

SevaM Смесител за кухня
B1484AA

SevaNew Смесител за кухня
с тръбен чучур
B3134AA

SevaL Смесител за кухня
с висок тръбен чучур U230
B0974AA

SevaNext Смесител за кухня
с тръбен чучур, без изпразнител
B1930AA

SevaFresh Смесител за кухня
B9955AA

SevaM Смесител за кухня
B1810AA

Calista Смесител за кухня
с висок тръбен чучур U230
B0879AA

Orion Смесител за кухня
с тръбен чучур
B0881AA

Vidima Trinity Смесител за кухня
B1174AA

Iskar Смесител за кухня
B1834AA
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ДУШ СИСТЕМИ

Душ система
със стенен смесител за вана/душ
• Едноръкохватков стенен
смесител за вана/душ;
• Душ глава: 200 mm, 9,5 l/min;
• Ръчен душ: 3-функционален,
80 mm, 7,6 l/min;
• Метален двойнооплетен шлаух
1500 mm
B0975AA
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Душ система
със стенен смесител за душ
• Едноръкохватков стенен
смесител за душ;
• Душ глава: 200 mm, 9,5 l/min;
• Ръчен душ: 3-функционален,
80 mm, 7,6 l/min;
• Метален двойнооплетен шлаух
1500 mm
B0976AA

Душ система
със стенен смесител за душ
• Едноръкохватков стенен
смесител за душ;
• Душ глава: 200 mm, 9,5 l/min
B0977AA

Душ система
със стенен смесител за душ
• Смесител за душ;
• Щанга с въртящ се фиксиран
душ 200 mm, 9.5l/min;
• Ръчен душ: 3- функционален,
80 mm; 7.6l/min;
• Метален двойнооплетен шлаух
1500 mm
B8817AA

ТРЪБНИ ОКАЧВАНИЯ И РЪЧНИ
РЪЧНИДУШОВЕ
ДУШОВЕ

Комплект тръбно окачване 90 cm
• 3-функционален ръчен душ 80 mm;
• двойнооплетен метален шлаух
1500 mm
B9366AA

Комплект тръбно окачване 90 cm
• 3-функционален ръчен душ 100 mm
• двойнооплетен метален шлаух
1500 mm
B9372AA

Комплект тръбно окачване 60 cm
• 1-функционален ръчен душ 70 mm;
• двойнооплетен метален шлаух
1500 mm
B9393AA

Комплект тръбно окачване 60 cm
• 2-функционален ръчен душ 70 mm;
•двойнооплетен метален шлаух
1500 mm
B9394AA

Горен конзолен душ
Ø 200, конзола 300 mm
B9369AA

Ръчен душ
1-функционален, 70 mm
B9391AA

Ръчен душ
2-функционален, 70 mm
B9392AA

Ръчен душ
1-функционален, 80 mm
B9363AA

Ръчен душ
3-функционален, 80 mm
B9364AA

Ръчен душ
1-функционален, 100 mm
B9367AA

Ръчен душ
3-функционален, 100 mm
B9368AA
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ТРЪБНИ ОКАЧВАНИЯ И РЪЧНИ ДУШОВЕ

Комплект тръбно окачване 60 cm
• 3 функционален ръчен душ 100 mm
• Ultraflex шлаух 1750 mm
B0829AA

Комплект тръбно окачване 70 cm Тръбно окачване 70 cm
• 1 функционален ръчен душ 120 mm с плъзгач
B2661AA
• Ultraflex шлаух 1750 mm
B0832AA

Тръбно окачване 60 cm
с плъзгач
B2662AA

Ръчен душ
1 функционален ръчен душ, 80 mm
B0822AA

Ръчен душ
3 функционален ръчен душ, 80 mm
B0823AA

Ръчен душ
3 функционален ръчен душ, 100 mm
B0827AA

Ръчен душ
1 функционален ръчен душ, 100 mm
B0826AA

В тази брошура представяме керамичните и акрилни продукти,
смесителите, душовете и аксесоарите под марка Видима.
В портфолиото са включени още:
- инсталационни системи
- сифони и линейни подови сифони
- промивни кранове
- държачи за хора със специални нужди
Пълното портфолио можете да разгледате на www.vidima.bg.
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РЪЧНИ
АКСЕСОАРИ
ДУШОВЕ

Стъклена сапуниера
с държач
B8398AA

Метална сапуниера
с държач
B8400AA

Стъклена чаша
с държач
B8399AA

Двойна закачалка
B8405AA

Единична закачалка
B8404AA

Полица за тоалетни принадлежности
500 mm
B8396AA

Полица за тоалетни принадлежности
стъклена, 500 mm, с протектор
B8397AA

Хавлийник
кръгъл 160 mm
B8401AA

Хавлийник
B8402AA - 600 mm
B8403AA - 400 mm

Четка WC
конзолна, стъкло
B8406AA

Диспенсер за течен сапун
стъкло
B8407AA

Поставка за тоалетна хартия
B8408AA
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