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За нас

Идеал Стандарт Интернешънъл

Търговска марка Vidima

Идеал Стандарт Интернешънъл, с централен офис в Брюксел, Белгия, е 
частна компания, която оперира независимо в Европа, Близкия Изток и 
Африка. Изцяло ориентирана към решенията за баня, фирмата предлага 
оборудване и обзавеждане за жилищни, търговски и административни 
сгради.
Продуктите на фирмата се продават под известните международни 
търговски марки Ideal Standard, Jadо, както и под местни брандове 
като Armitage Shanks (Великобритания), Ceramica Dolomite (Италия), 
Porcher (Франция) и Vidima (Източна Европа). Компанията има  
близо 10 000 служители и работи в над 25 страни. Идеал Стандарт 
Интернешънъл се управлява от Борд на директорите. Основен акционер 
е Bain Capital LLC. Източноевропейският регион е стратегически за 
“Идеал Стандарт Интернешънъл” и българската компания “Идеал 
Стандарт - Видима” има ключова роля в развитието на бизнеса на 
компанията в региона. В България са централизирани редица дейности 
по производство, планиране, финанси, информационно обслужване, 
логистика и дистрибуция. 

За българския потребител тя е символ на отлично конструираната и 
надеждна санитарна арматура. Зад този имидж стои над 70-годишен 
опит и традиция, модерни технологии и оборудване, висококвалифициран 
персонал и съвременни методи на организация и управление.
През последните години портфолиото на марката се увеличи значително.  
С търговска марка Vidima вече се предлагат изделия от санитарен  
порцелан, акрилни вани, душ кабини и керамични поддушови корита, както  
мебели за баня и аксесоари, отличаващи се с елегантен дизайн и високо 
качество. 
Продуктите Vidima носят повече стойност, отколкото клиентите 
плащат. Предлагайки все по-нови и иновативни дизайнерски решения, 
търговската марка Vidima е синоним на практичните, ергономични и с 
висока потребителска стойност изделия. Клиентите намират при нас 
не просто отделни продукти, а цялостни решения за баня. Все по-голямо 
внимание се обръща на създаването на интегрирани решения за баня, 
представляващи колекции от керамични продукти, смесителни батерии, 
акрилни вани и душ кабини, обединени от обща дизайнерска линия. 
Интегрираните решения спестяват време и средства при цялостно 
оборудване на бани.
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Завод за санитарна керамика

Заводът за санитарна керамика на “Идеал Стандарт-Видима” произвежда изделия от санитарен порцелан за банята: мивки, 
тоалетни чинии, бидета , поддушови корита и др. В него работят над 1500 работници. Изграден е на „зелена поляна” 
за рекордния срок от единадесет месеца през 1997г. Производствените мощности се разполагат на 64,7 хил. кв. м. от 
обща площ 97 хил. кв. м. Заводът за санитарна керамика е най-големият и най-модерният в компанията “Идеал Стандарт 
Интернешънъл”. С годишен капацитет от 3 млн. броя изделия предприятието се нарежда сред най-големите в Европа. 
Продуктите се дистрибутират в Европа под търговските марки Ideal Standard, Vidima, Porcher, Armitage Shanks, Scala. 

Завод за санитарна арматура

Заводът за санитарна арматура на компанията “Идеал Стандарт - Видима” произвежда смесителни батерии за баня и кухня 
и душови комплекти за баня. В него работят над 2 400 работници. Производствените мощности заемат 54 хил. кв. м. площ, 
от общо 127 хил. кв. м. Разположени са на две производствени площадки: в гр. Севлиево и в с. Градница. Общият капацитет 
е 6 млн. изделия годишно, с който предприятието се нарежда сред най-големите производители на смесителни батерии 
в света. Заводът има над 70-годишна история, от която 55-години опит в производството на смесителни батерии.  
Смесителите на “Идеал Стандарт - Видима” се дистрибутират в Европа, Азия и Африка под търговските марки Ideal Standard, 
Jado, Vidima, Armitage Shanks, Porcher, Piel, Dolomite.
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Научете повече за нашите продукти

Лесна хигиена
Хигиената на керамичните изделия е изключително лесна . Добрата обтекаемост на повърхностите и идеално 
гладкото покритие осигуряват перфектно измиване. Формите им са така проектирани, че водните капки се 
стичат от повърхността по естествен път и отнасят със себе си отлаганията и нечистотиите, без да 
оставят петна след изсъхване.

Икономия на вода
Тоалетните казанчета за WC комплектите имат вместимост 6 или 4,5 литра, като обемът на пълнене може 
да се регулира. Конструкцията осигурява висока скорост на изтичане на водата и много добро измиване на 
тоалетната чиния. Интелигентно решение е двустепененният промивен механизъм, с който са снабдени 
всички тоалетни казанчета в комплектите.Той дава възможност за пестеливо използване на водата, в зави-
симост от нуждите и реализиране на значителна икономия. 

Икономия на пространство
Много често пространството е определящо в избора на продуктите. Някои от предложените тук WC ком-
плекти се отличават със скъсена проекция  (дълбочина) и са изключително подходящи там, където простран-
ството се разчита до милиметър. Тези продукти са отбелязани със съответната иконка. 

Седалка с плавно падане
Голяма част от колекциите WC комплекти са обoрудвани със седалка от дуропласт с механизъм, осигуряващ 
плавно падане на седалката. Това повишава комфорта при използване на WC комплекта. 

Санитарна керамика

Материали
Материалът, от който са направени керамичните изделия с търговска марка Vidima се нарича санитарен пор-
целан (vitreous china) и се отличава с безкомпромисна устойчивост срещу въздействието на киселини и други 
активни химични препарати. високата водонепропускливост на материала 99,5% предотвратява просмуква-
нето на вода в него, развитие на микроорганизми и последстващо разрушаване на материала. Изделията се 
покриват с глазура, която осигурява допълнителна защита и блестяща бяла или цветна повърхност на издели-
ята, устойчива през целия период на експлоатация. Съставът на материалите, тяхната формула и технология 
на обработка са уникални и са know-how на световна компания със 100 годишен опит в производството. Ето 
защо нашите продукти са предпочитани в целия свят. 

Ниско ниво на шум
Тоалетните казанчета на WC комплектите са обурудвани с фитинг, състоящ се от пълнещ и промивен меха-
низъм. Механизмите са така конструирани, че се отличават с безшумно действие. Ниското ниво на шум е 
особено важно при оборудването на хотели.

Специална грижа
Отделни продукти са конструирани така, че да могат да бъдат използвани от хора с инвалидни колички и 
намалена двигателна активност. Те са отбелязани със съответната иконка.
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Материали
Основен материал за смесителните батерии с търговска марка Vidima  е месинг с постоянен и контролиран 
състав, отговарящ на Европейските норми. Месингът, произведен в Идеал Стандарт – Bидима, е с ниско 
съдържание на олово, значително под нормата 1,6 %. Компанията гарантира на своите клиенти изключително 
високо качество на материалите и безопасност за здравето при употреба .

Покрития
За да придаде на изделията си красивия огледален блясък, така характерен за смесителите Vidima, компанията 
използва утвърден метод на електрохимично галванизиране. С модерно оборудване се постигат изискванията 
на Европейските норми и стандарти EN 248, DIN 50021, ISO 9927, ISO 5002, а именно: висококачествено покри-
тие от никел с дебелина от 12,6 до 15,3 микрона и от хром с дебелина от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмасо-
вите детайли се галванизират след предварително помедняване на повърхността, което осигурява трайно и 
естетическо покритие. 

Керамичен затварящ механизъм
По-голямата част от смесителните батерии Vidima са снабдени с керамични затварящи механизми 40 и 47 
mm Ideal Standard. Нека припомним, че Ideal Standard е компанията, която внедри керамичния диск като уплът-
нителен елемент  и стана  предвестник на технологичната революция в областта на смесителите. Днес над 
320 млн. керамични механизми Ideal Standard са вложени в смесители от целия свят.  Те  непрекъснато се усъ-
вършенстват не само по отношение на дълговечност и надеждност, а и в посока на подобрен комфорт, ико-
номичност и безопасност при употребата. Керамичният затварящ механизъм с CLICK система, предоставя 
на потребителя усъвършенствана функция за контрол на температурата на топлата вода, водоспестяваща 
функция и увеличена работна зона на ръкохватката 1200, като улеснява контрола на температурата в зоната 
на комфорт (340 -420С).

Система за лесен монтаж
Top Fix. Тази система осигурява бърз и лесен монтаж на стоящите смесители. Смесителят се поставя в съ-
ответния отвор на мивката, а през отвора на повдигача на изпразнителя се притяга към мивката с помощта 
на специално ключе, намиращо се в опаковката.  
Easy Fix. Тази система осигурява лесен монтаж на смесителите, благодарение на специалната конструкция на 
гумената подложка и металната шайба. Това ви  позволява да затегнете гайката върху шпилката бързо и без 
помощник.

Икономия на вода и енергия
Уникалната технология  „Студен старт” пести вода, енергия и пари. Позицията на ръкохватката точно над 
чучура, възприета за естествена, е стартова и настройката на температурата започва винаги от студена 
вода. Последващо движение на ръкохватката наляво позволява промяна на температурата на водата към 
топла. Тази „умна” технология предотвратява ненужния разход на смесена вода в момента на пускане, което 
се отразява благоприятно на разхода на топла вода.

В допълнение може да се използва аератор с ограничител на дебита, който позволява значителна икономия на 
вода. Вместо обичайния  дебит 9 л/мин., ограничителят лимитира дебита на вода до 5 л/мин. 

Смесителни батерии
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Акрилни вани
Акрилните вани с търговска марка Vidima са изработени от материал с 
дебелина  4 mm, отличаващ се  с гладка и приятна на допир повърхност. 
Тя е устойчива на външни влияния и е лесна за почистване. Дъното на ва-
ната е специално обработено, за да се предотврати опасното плъзгане.  
Акрилните вани се предлагат в различни форми и размери. Могат да бъ-
дат комплектовани с предложените крака и панели.  Препоръчан е сифон 
за вана.

Душ кабини
Душ кабините с търговска марка Vidima са изработени от алуминиев 
профил със сребристо или бяло покритие. Стъклата са акрилни, кристални 
или матиран кристал с дебелина 3 мм. Вратите на душ кабините 
могат да бъдат въртящи или плъзгащи. Плъзгането се осъществява на 
тефлонови ролки. 
Предлаганите душ кабини са разработени в различни размери в овална и 
правоъгълна форма  и съответстват по размер и форма на предлаганите 
керамични поддушови корита.
Душ кабините Vidima се отличават с плътно прилепване на панелите към 
поддушовото корито, уплътнени с магнитна лента панели и надеждно 
закрепване към стената с включен в комплекта монтaжен комплект.

Плътно прилепване панелите на 
душ кабината към поддушово-
то корито

Уплътнителна магнитна лента Регулируеми тефлонови ролкиАкрил Кристално матирано стъкло

Научете повече за нашите продукти
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Европейски стандарти
Продуктова група Подгрупа Присъединителни размери Функционални изисквания

умивалници умивалници за стойка БДС EN 31: 2002

БДС EN 14688:2007умивалници със стенно окачване БДС EN 32: 2002

умивалници за ръце със стенно окачване БДС EN111: 2005

пиедестали пиедестал

полупиедестал

бидета бидета за монтаж на пода с горно 
подаване на водата

БДС EN 35: 2003

БДС EN 14528:2005
бидета за монтаж на стена с горно 
подаване на водата

БДС EN 36: 2003

тоалетни чинии тоалетни чинии за монтаж на пода в 
комплект с промивно казанче

БДС EN 33: 2003

БДС EN 997:2003
тоалетни чинии за монтаж на пода с 
отделно подаване на водата

БДС EN 37: 2003

тоалетни чинии за монтаж на стена с 
отделно подаване на водата

БДС EN 38: 2003

писоари писоари за монтаж на стена БДС EN 80: 2004 БДС EN 13407:2006

кухненски мивки БДС EN 695 БДС EN 13310:2003

тоалетни казанчета пр БДС EN 14055:2008*

пълнещ механизъм за 
тоалетно казанче

БДС EN 14124:2005

керамични поддушови 
корита

БДС EN 251: 2004 БДС EN 14527:2006

смесители едноръкохваткови смесители БДС EN 817:2001

двуръкохваткови смесители БДС EN 200:2005

никел-хромови покрития БДС EN 248:2003

акрилни вани БДС EN 198:2003

душ кабини БДС EN 14428:2005

Гаранции

Изделия Гаранционен срок

Керамични санитарни изделия 15 години

Промивен механизъм за тоалетно казанче 3 години

Тоалетна седалка от дуропласт 2 години

Смесителни батерии с керамичен затварящ механизъм 5 години

Смесителни батерии с каучуков затварящ механизъм 3 години

Аксесоари: ръчен душ, двойно оплетен шлаух, окачване 5 години

Аксесоари: единично оплетен и пластмасов шлаух 2 години

Аксесоари  за баня 5 години

PVC мебели за баня 5 години

Душ кабини 2 години

Акрилни вани 25 години

* Посочените европейски стандарти не са официално приети към момента на отпечатването на каталога/ценовата листа.



Ценова листа Vidima 2014 / Въведение8

Пиктограми върху опаковката на керамичните изделия

Мивка за вгражданеМивка за вграждане
с отвор за преливник

Тоалетна чиния
за WC комплект

Тоалетно казанче
за WC комплект

Механизъм за казанче

Крепежен елемент

Инструкция

Тоалетна седалка

Тоалетна чиния
с бидетна функция

Тоалетно казанче
за WC комплект

Механизъм за казанче

Крепежен елемент

Инструкци

Тоалетна чиния за монтаж на 
пода с отделно водоподаване

Тоалетна
с хоризонтално оттичане

Тоалетна
с вертикално оттичане

Тоалетно казанче
с долно водоподаване

Тоалетно казанче
със странично водоподаване

Твърдa тоалетнa седалka

Механизъм за казанче
с двойна функция
на измиване (3/6l)

Ниско ниво нa шум

Хигиенична / глазирана
вътрешна повърхност на ринга

Тоалетнo казанче
с долно водоподаване

Тоалетнo казанче
с долно водоподаване

Тоалетно казанче
от ABS

Тоалетно казанче
от PP

Тоалетно казанче
с изолация против конденз

Механизъм за казанче
с двойна функция
на измиване (3/6l)

Ниско ниво нa шум

Тоалетна чиния за монтаж на пода 
с хоризонтално оттичане

КомпонентиФункции

Тоалетна чиния за монтаж на пода 
с вертикално оттичане

Биде за монтаж на пода
с отвор за смесител

Биде за монтаж на пода
с отвор за преливник

Хигиенична/глазирана
вътрешна повърхност на ринга

Биде за монтаж на пода

Крепежен  елемент

Инструкция

Мивка за вграждане
с един отвор за смесител Инструкция

Шаблон за изрязване
на отвор за вграждане
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Мивка 

Инструкция

Крепежен елемент

Пръстен за преливник с хром покритие

Мивка 

Инструкция

Крепежен елемент

Пръстен за преливник с хром покритие

Мивка с отвор за смесител

Мивка с отвор за преливник

Мивка с отвор за смесител

Мивка с отвор за преливник

КомпонентиФункции

Пиедестал 

Полупиедестал

Крепежен елемент

Биде за монтаж на стена
с отвор за смесител

Биде за монтаж на стена
с отвор за преливник

Твърда тоалетна седалка

Тоалетна чиния
за монтаж
на стена

Биде за
монтаж
на стена

Инструкция

Поддушово корито
с ъглова форма

Поддушово корито
с квадратна форма

Поддушово корито
с правоъгълна форма

Поддушово корито
за вграждане

Поддушово корито
за инсталиране
върху под

Поддушово корито
с диаметър на отвор
за сифон Ø60 mm
Поддушово корито
с диаметър на отвор
за сифон Ø90 mm

Поддушово корито
за инсталиране на 
една стена

Поддушово корито
за инсталиране
на ъгъл

Поддушово корито

Инструкция

Инструкция

Писоар с
горно водоподаване

Писоар със
странично водоподаване

Инструкция

Писоар

Крепежен елемент
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va

Du
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Se
va
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Д
ру
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Mивки

50 cm с отвор

50 cm без отвор

55 cm с отвор

55 cm без отвор

60 cm с отвор

60 cm без отвор

65 cm с отвор

65 cm без отвор

за монтаж над пералня

за инвалиди

Пиедестал

Полупиедестал

Мивки за ръце

35 cm с отвор

40 cm с отвор

48 cm с отвор, ъглова

50 cm с отвор

50 cm без отвор

Мивки за вграждане

Мивки за мебел

50 cm

55 cm

60 cm

65 cm

75 cm

90 cm

WC комплекти

хоризонтално оттичане, странично водоподаване

хоризонтално оттичане, долно водоподаване

вертикално оттичане, странично водоподаване

вертикално оттичане, долно водоподаване

тоалетна седалка с функция за плавно спускане

с бидетна арматура

за инвалиди

Стенно тоалетно казанче странично водоподаване

Стояща тоалетна чиния
хоризонтално оттичане

вертикално оттичане

Конзолна тоалетна чиния

Стоящо биде

Конзолно биде

Писоар

Таблица 1
Бързо търсене на керамични изделия по функция и дизайн
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Таблица 2 
Бързо търсене на смесители по  функция и дизайн
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Таблица 3 
Конструктивни характеристики на смесителите по колекции



Санитарна 
керамика
SevaMix	 14
Korona	 18
Ulysse	 22
SevaDuo	 27
SevaM	 30
SevaFresh	 33
SevaLoop	 39
За	обществени	нужди	 41
Некерамични	резервни	части	 48
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W904701	 бял	 207,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 с	долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт
	 W300201	с	метални	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965413
Тегло:	33,0	кг
Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

Опаковка:	в	кашон

W904301	 бял	 204,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 с	долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	
	 W300201	с	метални	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965413
Тегло:	32,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

Опаковка:	в	кашон

W908501	 бял	 242,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с		

долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт
	 W301501	с	функция	плавно	спускане
–	 монтажен	комплект	WW965413
Тегло:	33,0	кг
Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

Опаковка:	в	кашон

W908401	 бял	 242,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално		

оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра		

с	долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	
	 W301501	с	функция	плавно	спускане
–	 монтажен	комплект	WW965413
Тегло:	32,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

Опаковка:	в	кашон

SevaMix
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Стоящо биде
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	17,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

W802901	 бял	 74,70

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС
Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W390001	 бял	 73,60Писоар
с	горно	(открито)	захранване,
включен	монтажен	комплект	
WW965068
Препоръчителна	комплектация:
хоризонтален	скрит	сифон	W340067
вертикален	сифон	W340167	
кран	промивен	с	регулатор		
на	дебит	В6928АА
или	без	регулатор	на	дебит	В7120АА	
Тегло:	10,5	кг
Палетизация:	80	x120/12	бр.	

Писоар
със	задно	(закрито)	захранване,
включен	монтажен	комплект	
WW965068
Препоръчителна	комплектация:
хоризонтален	скрит	сифон	W340067
вертикален	сифон		W340167	
кран	промивен	за	вграждане	
В7391AA
Тегло:	10,5	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

W390101	 бял	 73,60

W704501			 бял	 73,60
Конзолна тоалетна чиния  

Възможна	комплектация	със	седалки:

W301001		от	дуропласт

	 с	пластмасови	крепежи	

W303201	от	термопласт

	 с	функция	плавно	падане

W302801	от	полипропилен

	 с	пластмасови	крепежи

Тегло:	17	кг

Палетизация:	80	х	120/16	бр.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

SevaMix

Мивка 60 см 
W403001 -	с	централен	отвор	за	смесител
W413001 -	без	отвор	за	смесител	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:	 	
с	пиедестал	W314201	или		
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	16,0	кг

Палетизация:	80	x	120/15	бр.	

Опаковка:	в	кашон

W403001	 бял	 62,30

W413001	 бял	 62,30

Мивка 55 см
W402901	-	с	централен	отвор	за	смесител
W412901 -	без	отвор	за	смесител	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг
Палетизация:	80	x	120/28	бр.	
Опаковка:	в	кашон

W402901	 бял	 58,70

W412901	 бял	 58,70

W402801	 бял	 55,10

W412801	 бял	 55,10

Мивка 50 см
W402801 -	с	централен	отвор	за	смесител
W412801 -	без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	80	x	120/28	бр.	
Опаковка:	в	кашон

W403801	 бял	 182,00Мивка 60 х 60 см
за	монтаж	над	перална	машина,
с	централен	отвор	за	смесител
в	комплекта:	специален	сифон	WW965423	с	
накрайник	за	перална	машина	и	отвеждане	
към	под	или	стена,	поддържащи	конзоли	с	
монтажни	комплекти	W3403AC
внимание:		Комплектова	се	само	
със	смесител	без	изпразнител
Тегло:	26,0	кг
	 		 Палетизация:	80	x	120/15	бр.		

		 Опаковка:	в	кашон
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W508901	 бял	 56,70

W310101	 бял	 40,50

Мивка за вграждане  52 см
с	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Тегло:	8,0	кг

Палетизация:	80	x	120/14	бр.	

Опаковка:	в	кашон

Пиедестал
за	монтаж	с	мивки	SevaMix
Тегло:	9,5	кг

Палетизация:	80	x120/24	бр.	

Полупиедестал
за	монтаж	с	мивки	SevaMix

включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	7,0	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

Тоалетна чиния за WC комплект, хоризонтално оттичане	 W708301	 бял	 76,70

Тоалетна чиния за WC комплект, вертикално оттичане	 W703801	 бял	 86,50

Тоалетно казанче без капак, долно водоподаване	 W600201	 бял	 40,70

Капак за тоалетно казанче	 	 W610201	 бял	 16,10

Сифон, хоризонтално оттичане за писоари W390001, W390101 W340067  36,50

Сифон, вертикално оттичане за писоари W390001, W390101 W340167  41,30

Решетка  за писоар  W3404MY  34,00

Кран промивен - с регулатор на дебита  B6928AA  53,00

Кран промивен  B7120AA  47,60

W314201	 бял	 39,00

W390401	 бял	 48,20Разделител за писоари 
включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	8,5	кг

Палетизация:	80	x	120/10	бр.

Опаковка:	в	кашон

Кран промивен за вграждане B7391АА 95,70
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W901301	 бял	 197,00WC комплект  Elegance
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с	долно	водо-

подаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W300201	
	 с	метални	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	30,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	
Опаковка:	в	кашон	

W901101	 бял	 197,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с	

долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	

W300201	с	метални	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	30,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

Опаковка:	в	кашон

W908001	 бял	 234,00WC комплект  Elegance
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с	долно	водо-

подаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301501	
	 и	функция	за	плавно	спускане
Тегло:	30,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	
Опаковка:	в	кашон	

WC комплект  Elegance
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с	долно	водо-

подаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301501	
	 и	функция	за	плавно	спускане
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	30,5	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	
Опаковка:	в	кашон

W908201	 бял	 234,00

Korona
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

WC комплект  Elegance
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с	долно
	 водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W300201
	 с	метални	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	30,5	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.

Опаковка:	в	кашон

W903101	 бял	 199,00

WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	с	долно
	 водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W300201		

с	метални	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	30,5	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	
Опаковка:	в	кашон

W902801	 бял	 199,00

W916101	 бял	 197,00WC комплект Korona Plus   
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра
	 с	долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W300201
	 с	метални	крепежи
–		монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	26	кг

Палетизация:	80	х	120/12	бр.

Опаковка:	в	кашон	

	
W892201	 бял	 163,00

W891201	 бял	 163,00
Мивка с плот 90 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	23,0	кг

W892201:	палетизация	100	x	120/24	бр.

W891201:	индивидуална	опаковка

	 												палетизация	100	x	120/20	бр.	
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Мивка 55 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

W892001:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W891001:	индивидуална	опаковка			
	 палетизация	80	x	120/28	бр.

Мивка 60 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

W892401:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W892301:	индивидуална	опаковка		
	 палетизация	80	x	120/20	бр.

	
W892001	 бял	 76,30

W891001	 бял	 76,30

	
W892401	 бял	 91,70

W892301	 бял	 91,70

Korona

W892101	 бял	 132,90

W891101	 бял	 132,90
Мивка с плот 75 см 
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	20,5	кг

W892101:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W891101:	индивидуална	опаковка

		 											палетизация	80	x	120/20	бр.

Мивка 50 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

W891901:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W891801:	индивидуална	опаковка	

															палетизация	80	x	120/28	бр.

	
W891901	 бял	 67,00

W891801	 бял	 67,00
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W314201	 бял	 39,00Пиедестал
Тегло:	9,5	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.	

W400401	 бял	 57,40

Стояща тоалетна чиния, хоризонтално оттичане W700001  86,80

Стояща тоалетна чиния, вертикално оттичане W702901  89,30

Тоалетно казанче без капак, долно водоподаване  W600001  44,10 
(W901101, W902801)

Капак за тоалетно казанче    W610001  15,60 
(W901101, W902801)

Тоалетно казанче Elegance без капак, долно водоподаване   W600101  45,30 
(W901301, W903101)

Капак за тоалетно казанче Elegance   W610101  15,60 
(W901301, W903101)

Тоалетно казанче Korona Plus без капак, долно водоподаване (W916101, W916201) W602301  43,60

Капак за тоалетно казанче Korona Plus (W916101, W916201) W610701  14,80

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Мивка 55 см
без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	бял:	80	x	120/24	бр.		

W410401	 бял	 57,40

W310101	 бял	 40,50Полупиедестал
за	монтаж	с	мивки	за	мебели	Korona
включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	7,0	кг
Палетизация:	80	x	120/24	бр.

Мивка 55 см
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	бял:	80	x	120/24	бр.		
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W959801	 бял	 189,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
–	 реверсивно	тоалетно	казанче	3/6	литра	

със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	

W301001	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	31,5	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

W912601	 бял	 189,00WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
–	 реверсивно	тоалетно	казанче	3/6	литра	

със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301001		

с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	36,0	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

W900201	 бял	 235,00WC + биде, комплект
–	 тоалетна	чиния,	хоризонтално	оттичане,	
	 с	бидетна	арматура
–	 реверсивно	тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301001	
	 с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	31,5	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

WC комплект, SLIM
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
–	 реверсивно	тоалетно	казанче	3/6	литра	

със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301001		

с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	31,5	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W905801	 бял	 192,00

Ulysse
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W906001	 бял	 234,00WC + биде, комплект, SLIM
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане	с	бидетна	арматура
–	 реверсивно	тоалетно	казанче		

3/6	литра	със	долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт		

W301001	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	31,5	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

W912801	 бял	 234,00WC + биде, комплект, SLIM
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално	

оттичане
–	 реверсивно	тоалетно	казанче		

3/6	литра	с	долно	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт		

W301001		с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	36,0	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

W912701	 бял	 196,00WC комплект, SLIM
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
–	 реверсивно	тоалетно	казанче
	 3/6	литра	със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт
	 W301001	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	36,0	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.
Опаковка:	в	кашон

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Стоящо биде
вкл.	пръстен	за	преливник
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	17,5	кг

Палетизация:	100	x	120/12	бр.

W809401	 бял	 74,70
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Мивка за вграждане 56 см 
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Тегло:	10,5	кг

Палетизация:	80	x	120/14	бр.

Опаковка:	в	кашон

W409001	 бял	 38,30Мивка за ръце 50 см 
без	отвор	за	смесител	

внимание:	комплектова	се	със
стенен	смесител
Тегло:	6,0	кг

Палетизация:	100	x	120/18	бр.

W409101	 бял	 38,30Мивка за ръце 50 см с отвор за смесител
с	отвор	за	смесител	отдясно

внимание:	комплектова	се	само	със	
смесител	без	изпразнител
Тегло:	6,0	кг

Палетизация:	100	x	120/18	бр.

W504801	 бял	 69,80

Ulysse

W409601	 бял	 59,30Мивка 60 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W409901	 бял	 59,30Мивка 60 см
без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или		
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W409501	 бял	 49,90Мивка 55 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или		
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	13,5	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W409301	 бял	 50,40Мивка 55 см
без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:	
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	13,5	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W409401	 бял	 48,20Мивка 50 см
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:	
с	пиедестал	W314201	или		
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	12,5	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W419401	 бял	 48,70Мивка 50 см
без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	12,5	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Пиедестал
за	монтаж	с	мивки	Ulysse
Тегло:	9,5	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

	

Полупиедестал
за	монтаж	с	мивки	Ulysse
включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	7,0	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

	

W310101	 бял	 40,50

W314201	 бял	 39,00

Тоалетна чиния за WC комплект,	хоризонтално	оттичане	 W708501	 бял	 77,20

Тоалетна чиния за WC комплект,	хоризонтално	оттичане

с	отвор	за	бидетна	арматура	 W700101	 бял	 77,20

Тоалетна чиния за WC комплект,	вертикално	оттичане	 W709901	 бял	 82,20

Тоалетна чиния за WC комплект,	вертикално	оттичане

с	отвор	за	бидетна	арматура	 W710201	 бял	 73,80

Тоалетно казанче без капак,	странично	водоподаване	 W603901	 бял	 62,00

Тоалетно казанче без капак,	долно	водоподаване	 W604001	 бял	 43,50

Капак за тоалетно казанче	 W613901	 бял	 16,10

Тоалетно казанче без капак,	странично	водоподаване	SLIM	 W609501	 бял	 43,50

Тоалетно казанче без капак,	долно	водоподаване	SLIM	 W609901	 бял	 43,50

Капак за тоалетно казанче SLIM	 W619501	 бял	 15,70

Ulysse
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W719901	 бял	 53,40	Тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
Препоръчителна	комплектация	с	тоалетно	
казанче	W630301
възможна	е	комплектация	само	с	тоалетни	
седалки	от	дуропласт	W301101	
с	пластмастови	крепежи	или	W301201	с	
метални	крепежи
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
WW965068
Тегло:	15,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Тоалетна чиния с вертикално оттичане
Препоръчителна	комплектация	с	тоалетно	
казанче	W630301
възможна	е	комплектация	само	с	тоалетни	
седалки	от	дуропласт	W301101	
с	пластмастови	крепежи	или	W301201	с	
метални	крепежи
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
WW965068
Тегло:	15,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W719801	 бял	 54,70	

Стенно тоалетно казанче
Материал:	AвS
вградена	изолация	от	полистирен,	
предотвратяваща	конденз	
Двустепенен	промивен	механизъм	3/6	л	
С	пластмасов	щуцер		
За	монтаж	на	стена	
включва	монтажен	комплект	и	преходна	
тръба	към	тоалетната	чиния

Oпаковка:	в	кутия

Опция:

Гъвкава	връзка

W630301	 бял	 26,50	

SevaDuo

W819701	 бял	 74,70	

Стоящо биде 
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W871767	 	 11,30	



Ценова листа Vidima 2014 / Санитарна керамика28

W429401	 бял	 64,50

Конзолна тоалетна чиния
възможна	е	комплектация	само	с	
тоалетни	седалки	от	дуропласт	
W301301	с	пластмасови	крепежи	
или	W301401	с	метални	крепежи
Тегло:	17,0	кг

Палетизация:	80	x	120/16	бр.

Конзолна тоалетна чиния с 
бидетен механизъм

	
W720301	 бял	 79,60

W502301	 бял	 67,80Мивка за вграждане 55 см
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Тегло:	8,0	кг

Палетизация:	80	x	120/14	бр.

Опаковка:	в	кашон

Мивка 65 см  
W429401 –	с централен	отвор за	
смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	17,5	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

SevaDuo

Конзолно биде
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Тегло:	16,0	кг

Палетизация:	80	x	120/16	бр.

W810401	 бял	 84,80

	
W705501 	 бял	 142,00
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Мивка 60 см
W403501	–	с	централен	отвор		
за	смесител
W423501 –	без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен
за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен
комплект:		M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W403501	 бял	 57,50

Пиедестал
за	монтаж	с	мивки	SevaM
Тегло:	9,5	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

W314201	 бял	 39,00

Полупиедестал
за	монтаж	с	мивки	SevaM	
включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	7,0	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

W310101	 бял	 40,50

Мивка 50 см
W403401	–	с централен	отвор
за	смесител
W413401	–	без	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен
за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		
или	полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен
комплект:	M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	11,5	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

W403401 бял	 52,60

W413401	 бял	 52,70

W423501	 бял	 57,50
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WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	

W301001	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.

Опаковка:	в	кашон	

W912501	 бял	 196,00WC комплект 
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
				със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт	
				W301001		с	пластмасови	крепежи	
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	32,0	кг

Палетизация:	120	x	120/20	бр.

Опаковка:	в	кашон	

Стояща тоалетна чиния
–	 с	хоризонтално	оттичане
–	 препоръчителна	комплектация	с		
				тоалетни	седалки	W301001,		
				W302801,	W303201
–	 препоръчителен	монтажен	комплект		
				WW965068
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

W702201	 бял	 49,40

Стояща тоалетна чиния
–	 с	вертикално	оттичане,	включва	

разпръсквач	WW965218
–	 Препоръчителна	комплектация	

с	тоалетни	седалки		W301001,	
W302801,	W303201

–	 Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068

Тегло:	13,0	кг

Палетизация:	80	x	120/18	бр.

W711901	 бял	 50,50

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W906501	 бял	 160,00

SevaM
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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W407601	 бял	 29,70
Мивка за ръце 40 см
с	централен	отвор	за	смесител	
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
К714467	(М8	х	90	mm)
Тегло:	6,5	кг

Палетизация:	80	x	120/16	бр.

Мивка 60 см
с	централен	отвор	за	смесител
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	
комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W403601	 бял	 57,60

Мивка 60 см
без	отвор	за	смесител	
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W413601	 бял	 57,60

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W404601	 бял	 48,30Мивка 50 см
с	централен	отвор	за	смесител	
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен		
комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	11,5	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.
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W414601	 бял	 48,30Мивка 50 см
без	отвор	за	смесител,	
Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W310101
Препоръчителен	монтажен	
комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	11,5	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Тоалетна чиния за WC комплект,	хоризонтално	оттичане	 W708501	 бял	 77,20

Тоалетна чиния за WC комплект,	вертикално	оттичане	 W709901	 бял	 82,20

Тоалетно казанче без капак,	странично	водоподаване	 W609601	 бял	 34,40

Капак за тоалетно казанче	 	 W619601	 бял	 14,80

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Пиедестал
за	монтаж	с	мивки	SevaM
Тегло:	9,5	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

	

Полупиедестал
за	монтаж	с	мивки	SevaM
включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	7,0	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

	

W310101	 бял	 40,50

W314201	 бял	 39,00

SevaM
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

SevaFresh
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WC комплект 
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	със	

странично	реверсивно	водоподаване
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	
	 W301001	с	пластмасови	крепежи
-	монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	34,5	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон

WC комплект 
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	със	

странично	реверсивно	водоподаване
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	

W303901	с	функция	за	плавно	спускане
-	монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	34,5	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон

E405501	 бял	 132,50

E405701	 бял	 132,50

E405601	 бял	 167,00

E405801	 бял	 167,00

WC комплект
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	с	долно	

водоподаване,	позиционирано	в	ляво
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	
	 W301001	с	пластмасови	крепежи	
-	монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	34,5	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон

WC комплект
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	с	долно	

водоподаване,	позиционирано	в	ляво
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	W303901	

с	функция	за	плавно	спускане
-	монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	34,5	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон
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SevaFresh

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

E406001	 бял	 173,00

E404901	 бял	 162,00

E405001	 бял	 192,00

WC комплект
-	тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	със	

странично	реверсивно	водоподаване
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	W303901	

с	функция	за	плавно	спускане
-	монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	35,5	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон

WC + биде, комплект
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане,	с	бидетна	арматура
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	с	долно	

водоподаване,	позиционирано	в	ляво
-	монтажен	комплект	WW965068	
-	с	тоалетна	седалка	от	дуропласт	

W303901	с	функция	за	плавно	спускане

Тегло:	35	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон
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E405901	 бял	 138,50WC комплект
-	тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	със	

странично	реверсивно	водоподаване
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	
	 W301001	с	пластмасови	крепежи
-	монтажен	комплект	WW965068

Тегло:	35,5	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон

WC + биде, комплект
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане,
		с	бидетна	арматура	
-	тоалетно	казанче	2.5/4.5	литра	с	долно	

водоподаване,	позиционирано	в	ляво	
-	монтажен	комплект	WW965068	
-	с	тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301001	

с	пластмасови	крепежи

Тегло:	35	кг
Палетизация:	80	х	120/12	бр.
Опаковка:	в	кашон
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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*	Поръчва	се	отделно

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

E406201	 бял	 54,50Стояща тоалетна чиния 
С	хоризонтално	оттичане
Тегло:	13,5	кг
Палетизация:	100	х	120/14	бр.

Препоръчителни	комбинации*:
•	монтажен	комплект	WW965068
•	тоалетна	седалка	от:
		-	дуропласт	с	функция	за	плавно	спускане					 				
	 W303901	с	пластмасови	крепежи
		-	дуропласт	W301001	с	пластмасови	крепежи	
		-	полипропилен	с	функция	за	плавно	спускане	W303201
		-	полипропилен	W303801	с	метални	крепежи
		-	полипропилен	W302801	с	пластмасови	крепежи
•	стенно	пластмасово	(ABS)	казанче	-	W630301
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Конзолна тоалетна чиния 
Палетизация:	100	х	120/16	бр.
Тегло:	14,00	кг

Препоръчителни	комбинации*:
•	тоалетна	седалка	от:
			-	дуропласт	с	функция	за	плавно	спускане				 					
	 	W303901	с	пластмасови	крепежи
			-	дуропласт	W301001	с	пластмасови	крепежи	
			-	полипропилен	с	функция	за	плавно	
	 	спускане	W303201
			-	полипропилен	W303801	с	метални	крепежи	
			-	полипропилен	W302801	с	пластмасови	крепежи	
•	структури	за	вграждане	на	конзолна	тоалетна	чиния
			-	фиксиране	към	пода	и	стената	-	W370567
			-	фиксиране	към	пода	-	W370767
			-	двоен	бутон	хром	-	W3709AA,	W3708AA,	W3708AC,	W3708AD
			-	шумоизолиращ	комплект	-	T604900

E406101	 бял	 208,00WC комплект за хора със специални нужди
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане
-	тоалетно	казанче	2,5	/4,5	литра	със	
		странично	реверсивно	водоподаване
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301001	
		с	пластмасови	крепежи
-	монтажен	комплект	WW965068	–	2	бр.

Тегло:	36	кг
Палетизация:	80	x	120	/	9	бр.
Опаковка:	в	кашон

Стояща тоалетна чиния 
С	вертикално	оттичане
Тегло:	15,5	кг
Палетизация:	100	х	120/14	бр.

Препоръчителни	комбинации*:
•	монтажен	комплект	WW965068
•	тоалетна	седалка	от:
			-	дуропласт	с	функция	за	плавно	спускане			 					
	 	W303901	с	пластмасови	крепежи
			-	дуропласт	W301001	с	пластмасови	крепежи
			-	полипропилен	с	функция	за	плавно	спускане	W303201
			-	полипропилен	W303801	с	метални	крепежи
			-	полипропилен	W302801	с	пластмасови	крепежи
•	стенно	пластмасово	(ABS)	казанче	-	W630301

E406301	 бял	 57,50
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SevaFresh

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

E406901	 бял	 48,50Мивка 56 см
с	централен	отвор	за	смесител
с	вградена	сапуниерка

Тегло:	13.00	кг
Палетизация:	80	х	120/16	бр.

Препоръчителна	комплектация:
-	с	пиедестал	
-	с	полупиедестал

E406401	 бял	 60,50

E406701	 бял	 69,50

Стоящо биде
С	централен	отвор	за	смесител

Тегло:	15,00	кг
Палетизация:	100	х	120/14	бр.

Препоръчителни	комбинации*:
•	монтажен	комплект	WW965068
•	спирателен	кран	(G	1/2,	връзка	със	
			смесител	10	мм/G	3/8)	-	B1529AA
•	сифон	за	биде	G1	1/4	-	A2307AA
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Конзолно биде 
С	централен	отвор	за	смесител

Тегло:	15,80	кг
Палетизация:	100	х	120/16	бр.

Препоръчителни	комбинации*:
•	сифон	за	биде	G1	1/4	-	A2307AA
•	спирателен	кран	(G	1/2,	връзка	със	
			смесител	10	мм/G	3/8)	-	B1529AA
•	инсталационна	рамка	за	конзолни	бидета		
•	VV610010
•	комплект	монтажни	планки	с	възможност	за				 			
регулиране	отстоянието	от	стената	-	
			80-120	мм	-	VV622405
•	комплект	регулируеми	крака	–	опционален	-	VV620001
•	шумоизолиращ	комплект	-	T604900
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Конзолна тоалетна чиния 
Палетизация:	в	кашон,	100	х	120/18	бр.

Тегло:	14,00	кг

Препоръчителни	комбинации*:
•	тоалетна	седалка	от:
			-	дуропласт	с	функция	за	плавно	спускане				 					
	 	W303901	с	пластмасови	крепежи
			-	дуропласт	W301001	с	пластмасови	крепежи	
			-	полипропилен	с	функция	за	плавно	
	 	спускане	W303201
			-	полипропилен	W303801	с	метални	крепежи	
			-	полипропилен	W302801	с	пластмасови	крепежи	
•	структури	за	вграждане	на	конзолна	тоалетна	чиния
			-	фиксиране	към	пода	и	стената	-	W370567
			-	фиксиране	към	пода	-	W370767
			-	двоен	бутон	хром	-	W3709AA,	W3708AA,	W3708AC,	W3708AD
			-	шумоизолиращ	комплект	-	T604900
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Мивка – 50 см
с	централен	отвор	за	смесител
с	вградена	сапуниерка

Тегло:	12,00	кг
Палетизация:	80	х	120/16	бр.

Препоръчителна	комплектация:
-	с	пиедестал	
-	с	полупиедестал
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E406801	 бял	 45,50

W314201	 бял	 39,00

W310101	 бял	 40,50

E407001	 бял	 57,50

Полупиедестал
Тегло:	7,0	кг

С	включен	монтажен
комплект	WW965068

Пиедестал
Тегло:	9,5	кг
    

Мивка ъглова – 48 см
С	централен	отвор	за	смесител	
За	самостоятелно	инсталиране
Съотвествие	на	стандарт	EN	14688

Тегло:	9,0	кг

Препоръчителни	комбинации*:
•	монтажен	комплект-E501067
•	спирателен	кран	(G	1/2,	връзка	със	
			смесител	10	мм/G	3/8)	-	B1529AA
•	сифон	-	тръбен	за	мивка	G1	1/4	-A2305AA
•	розетка	за	сифон	G1	1/4	(в	случай	на	инсталация				
			със	смесител	без	изпразнител)	-	B4801AA
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

E407101	 бял	 24,50Мивка за ръце - 35 см
С	десен	отвор	за	смесител
За	самостоятелно	инсталиране
Съотвествие	на	стандарт	EN	14688

Тегло:	6,0	кг

Препоръчителни	комбинации*:
•	монтажен	комплект	E501067
•	спирателен	кран	(G	1/2,	връзка	със	
			смесител	10	мм/G	3/8)	-	B1529AA
•	сифон	-	тръбен	за	мивка	G1	1/4	-	
			A2305AA
•	розетка	за	сифон	G1	1/4	-	B4801AA	
			(в	случай	на	инсталация	със	
			смесител	без	изпразнител)
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Тоалетна чиния за WC комплект, хоризонтално	оттичане E407201 бял 75,00

Тоалетна чиния за WC + биде, хоризонтално	оттичане E405101 бял 77,00

Тоалетна чиния за WC комплект, вертикално	оттичане E407301 бял 87,00

Тоалетна чиния за WC комплект за инвалиди, хоризонтално	оттичане	(за	E406101) E407401 бял 103,00

Тоалетно казанче без капак, странично	водоподаване E407701 бял 45,00

Тоалетно казанче без капак, долно	водоподаване E407801 бял 45,00

Капак за тоалетно казанче  E407901 бял 16,00

SevaFresh
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

WC комплект
–	 W701001	тоалетна	чиния
	 с	хоризонтално	оттичане
–	 W630901	тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 W302801	тоалетна	седалка	от
	 термопласт	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Опаковка:

на	палети,	всеки	детайл	поотделно		

WC комплект
–	 W709901	тоалетна	чиния
	 с	вертикално	оттичане
–	 W630901	тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 W302801	тоалетна	седалка	от
	 термопласт	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Опаковка:

на	палети,	всеки	детайл	поотделно	

W913001	 бял	 105,00	

W913101	 бял	 131,00

WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	вертикално
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	с	функция
	 за	плавно	спускане	W303201
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Опаковка:

на	палети,	всеки	детайл	поотделно	

W915101	 бял	 159,00	

WC комплект
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	с	функция
	 за	плавно	спускане	W303201
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Опаковка:

на	палети,	всеки	детайл	поотделно		

W915001	 бял	 149,00

SevaLoop
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Пиедестал
за	монтаж	с	мивки	Seva	Loop
Тегло:	9,5	кг

Палетизация:	80	x	120	бял/24	бр.

W314201	 бял	 39,00

Полупиедестал
за	монтаж	с	мивки	Seva	Loop	
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965413
Тегло:	7,0	кг

Палетизация:	80	x	120	бял/24	бр.

W311601	 бял	 33,90

Мивка 50 см
с	централен	отвор	за	смесител

Мивка 50 см
без	отвор	за	смесител

Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W311601
Препоръчителен	монтажен		
комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	9,0	кг

Палетизация:	100х120/32	бр.

W415501	 бял	 37,60	

Тоалетна чиния за WC комплект,	хоризонтално	оттичане	 W701001	 бял	 58,00

Тоалетно казанче без капак,	странично	водоподаване	 W601801	 бял	 41,80

Капак за тоалетно казанче	 	 W611801	 бял	 11,10

Тоалетна седалка с	функция	за	плавно	спускане	 W303201	 бял	 74,70

W405501	 бял	 37,60	

W415601	 бял	 42,00	

W405601	 бял	 42,00	Мивка 55 см
с	централен	отвор	за	смесител	

Мивка 55 см
без	отвор	за	смесител

Препоръчителна	комплектация:
с	пиедестал	W314201		или	
полупиедестал	W311601
Препоръчителен	монтажен
комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	10,0	кг

Палетизация:	80	x	120/20	бр.

SevaLoop
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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W508901	 бял	 56,70Мивка за вграждане  52 см
с	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Тегло:	8,0	кг

Палетизация:	80	x	120/14	бр.	

Опаковка:	в	кашон

W502301	 бял	 67,80Мивка за вграждане 55 см
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Тегло:	8,0	кг

Палетизация:	80	x	120/14	бр.

Опаковка:	в	кашон

W504801	 бял	 69,80Мивка за вграждане 56 см 
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Тегло:	10,5	кг

Палетизация:	80	x	120/14	бр.

Опаковка:	в	кашон

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W407601	 бял	 29,70Мивка за ръце 40 см
с	централен	отвор	за	смесител	
Препоръчителен	монтажен	комплект:	К714467
Тегло:	6,5	кг

Палетизация:	80	x	120/16	бр.

W409001	 бял	 38,30

Мивка за ръце 50 см 
W4091	-	с	отвор	за	смесител	отдясно
внимание:	комплектова	се	само
със	смесител	без	изпразнител
W4090	-	без	отвор	за	смесител
Тегло:	6,0	кг

Палетизация:	100	x	120/18	бр.

W409101	 бял	 38,30

За обществени нужди
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За обществени нужди

Мивка 55 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

W892001:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W891001:	индивидуална	опаковка		
	 палетизация	80	x	120/28	бр.

	
W892001	 бял	 76,30

W891001	 бял	 76,30

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Мивка 50 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

W891901:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W891801:	индивидуална	опаковка

															палетизация	80	x	120/28	бр.

	
W891901	 бял	 67,00

W891801	 бял	 67,00

Мивка 60 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	15,0	кг

W892401:	палетизация	80	x	120/24	бр.

W892301:	индивидуална	опаковка
	 палетизация	80	x	120/20	бр.

	
W892401	 бял	 91,70

W892301	 бял	 91,70

	
W892201	 бял	 163,00

W891201	 бял	 163,00

W892101	 бял	 132,90

W891101	 бял	 132,90
Мивка с плот 75 см 
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА	
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	20,5	кг

W892101:	палетизация	100	x	120/24	бр.

W891101:	индивидуална	опаковка	
	 палетизация	80	x	120/20	бр.

Мивка с плот 90 см
с	централен	отвор	за	смесител,	
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителна	комплектация:
с	мебел,	пиедестал		или	полупиедестал
Препоръчителен	монтажен	комплект:
M10	x	140	mm	(WW965340)
Тегло:	23,0	кг

W982201:	палетизация	100	x	120/24	бр.

W981201:	индивидуална	опаковка	
	 палетизация	100	x	120/20	бр.
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Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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W403801	 бял	 182,00Мивка 60 х 60 см
за	монтаж	над	перална	машина,
с	централен	отвор	за	смесител
в	комплекта:	специален	сифон	
WW965423	с	накрайник	за	перална	
машина	и	отвеждане	към	под	или	
стена,	поддържащи	конзоли	с	монтажни	
комплекти	W3403AC
внимание:		Комплектова	се	само	
със	смесител	без	изпразнител
	 		 Тегло:	26,0	кг
	 		 Палетизация:	80	x	120/15	бр.		

		 Опаковка:	в	кашон

Стоящо биде
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	17,0	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

W802901	 бял	 74,70

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Стоящо биде
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	17,5	кг

Палетизация:	100	x	120/12	бр.		

W809401	 бял	 74,70

W704501			 бял	 73,60
Конзолна тоалетна чиния  

Възможна	комплектация	със	седалки:

W301001		от	дуропласт

	 с	пластмасови	крепежи	

W303201	от	дуропласт

	 с	функция	плавно	падане

W302801	от	полипропилен

	 с	пластмасови	крепежи

Тегло:	17	кг

Палетизация:	80	х	120/16	бр.

Конзолна тоалетна чиния
възможна	е	комплектация	само	с	
тоалетни	седалки	от	дуропласт	
W3013хх	с	пластмастови
крепежи	или	W301401
с	метални	крепежи
Тегло:	17,0	кг

Палетизация:	80	x	120/16	бр.

	
W720301	 бял	 79,60
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Конзолно биде
с	централен	отвор	за	смесител
вкл.	пръстен	за	преливник	В960560АА
Тегло:	16,0	кг

Палетизация:	80	x	120/16	бр.

W810401	 бял	 84,80

W390001	 бял	 73,60Писоар
с	горно	(открито)	захранване,
включен	монтажен	комплект	
WW965068
Препоръчителна	комплектация:
хоризонтален	скрит	сифон
W340067
вертикален	сифон	W340167	
кран	промивен	с	регулатор		
на	дебит	В6928АА	или
без	регулатор	на	дебит	В7120АА	
Тегло:	10,5	кг
Палетизация:	80	x120/12	бр.	

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

W390401	 бял	 48,20Разделител за писоари 
включва	монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	8,5	кг

Палетизация:	80	x	120/10	бр.

Опаковка:	в	кашон

W719901	 бял	 53,40	Тоалетна чиния с хоризонтално оттичане
Препоръчителна	комплектация	с	тоалетно	
казанче	W630301
възможна	е	комплектация	само	с	тоалетни	
седалки	от	дуропласт	W3011хх	
с	пластмастови	крепежи	или	W301201	с	
металнени	крепежи
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
WW965068
Тегло:	15,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

Писоар
със	задно	(закрито)	захранване,
включен	монтажен	комплект	
WW965068
Препоръчителна	комплектация:
хоризонтален	скрит	сифон	
WW340067
вертикален	сифон	W340167	
кран	промивен	за	вграждане	
В7391AA
Тегло:	10,5	кг

Палетизация:	80	x	120/12	бр.	

W390101	 бял	 73,60
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Тоалетна чиния с вертикално оттичане
Препоръчителна	комплектация	с	тоалетно	
казанче	W630301
възможна	е	комплектация	само	с	тоалетни	
седалки	от	дуропласт	W3011хх	
с	пластмастови	крепежи	или	W301201	с	
метални	крепежи
Препоръчителен	монтажен	комплект:	
WW965068
Тегло:	15,0	кг

Палетизация:	100	x	120/24	бр.

W719801 бял 54,70 

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Стенно тоалетно казанче
Материал:	AвS
вградена	изолация	от	полистирен,	
предотвратяваща	конденз	
Двустепенен	плакнещ	механизъм	3/6	литра	
С	пластмасов	щуцер		
За	монтаж	на	стена	
включва	монтажен	комплект	и	преходна	
тръба	към	тоалетната	чиния

Oпаковка:	в	кутия

Опция:

Гъвкава	връзка

W630301	 бял	 26,50	

W871767	 бял	 11,30	

Стояща тоалетна чиния
с	вертикално	оттичане,	включва	
разпръсквач	WW965218
Препоръчителна	комплектация	с	тоалетни	
седалки		W301001,	W300801
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	13,0	кг

Палетизация:	80	x	120/18	бр.

W711901	 бял	 50,50

Стояща тоалетна чиния
Препоръчителна	комплектация	с	тоалетни	
седалки	W301001,	W300701,	W300801
Препоръчителен	монтажен	комплект	
WW965068
Тегло:	14,0	кг

Палетизация:	80	x	120/24	бр.

W702201	 бял	 49,40

W906501	 бял	 160,00WC комплект SevaM
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	

оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	дуропласт
	 W301001	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.

Опаковка:	в	кашон	



Ценова листа Vidima 2014 / Санитарна керамика46

За обществени нужди

W912501	 бял	 196,00WC комплект SevaM
тоалетна	чиния	с	вертикално	оттичане
тоалетно	казанче	3/6	литра	
със	странично	водоподаване
тоалетна	седалка	от	дуропласт	
W301001		с	пластмасови	крепежи	
монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	38,0	кг

Палетизация:	80	x	120/8	бр.

Опаковка:	в	кашон	

WC комплект Kometa
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	
	 оттичане
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра
	 със	странично	водоподаване
–	 тоалетна	седалка	от	термопласт	W302801
–	 монтажен	комплект	WW965068
Палетизация:		100	x	120	бял/24	бр.
Опаковка:	на	палети,
всеки	детайл	поотделно

Резервни	части:
Тоалетно казанче без капак

Капак за тоалетно казанче

W915301	 бял	 126,80

W609601	 бял	 34,40

W619601	 бял	 14,80

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

WC комплект SevaLoop
–	 W701001	тоалетна	чиния
	 с	хоризонтално	оттичане
–	 W630901	тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 W302801	тоалетна	седалка	от
	 термопласт	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

WC комплект SevaLoop със седалка
с функция за плавно спускане

Палетизация:		100	x	120	бял/24	бр.
Опаковка:	на	палети,	всеки	детайл	поотделно	

WC комплект SevaLoop
–	 W709901	тоалетна	чиния
	 с	вертикално	оттичане
–	 W630901	тоалетно	казанче	3/6	литра	
	 със	странично	водоподаване
–	 W302801	тоалетна	седалка	от
	 термопласт	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	34,0	кг

WC комплект SevaLoop със седалка
с функция за плавно спускане

Палетизация:	100	x	120/24	бр.
Опаковка:	на	палети,	всеки	детайл	поотделно	

W913001	 бял	 105,00

W913101	 бял	 131,00

W915001	 бял	 149,00	

W915101	 бял	 159,00	
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

WC комплект Orion
–	 тоалетна	чиния	с	хоризонтално	
	 оттичане	W708801
–	 тоалетно	казанче	3/6	литра	със	странично	

реверсивно	водоподаване
	 и	капак	P280701
–	 тоалетна	седалка	от	термопласт	
	 W302801	с	пластмасови	крепежи
–	 монтажен	комплект	WW965068
Тегло:	32,5	kg	 	
Тоалетно казанче без капак
Капак за тоалетно казанче

WC комплект Orion без седалка
Тегло:	31,5	kg
Палетизация:		80	x	120	бял/12	бр.
Опаковка:	в	кашон

W909301	 бял	

W910901	 бял	

W602401	 бял	

P280701	 бял	

E406101	 бял	 208,00WC комплект за хора със специални нужди
-	тоалетна	чиния	с	хоризонтално	оттичане
-	тоалетно	казанче	2,5	/4,5	литра	със	
		странично	реверсивно	водоподаване
-	тоалетна	седалка	от	дуропласт	W301001	
		с	пластмасови	крепежи
-	монтажен	комплект	WW965068	–	2	бр.

Тегло:	36	кг
Палетизация:	80	x	120	/	9	бр.
Опаковка:	в	кашон
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*	Произвеждани	до	31.12.2009

Некерамични резервни части

ОПИСАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОД
Цена	
без	
ДДС

I. Промивни механизми за казанчета

1. Ideal Standard механизми за казанчета и резервни части

Комплект,	пълнещ	със	странично	водоподаване	и	изпразващ	механизъм VidimaTrend,	Oceane,
VidimaStorm

WF639265VSI 50,50

Комплект,	пълнещ	с	долно	водоподаване	и	изпразващ	механизъм VidimaTrend,	Oceane,
VidimaStorm

WF639265VBI 50,50

Пълнещ	механизъм	със	странично	водоподаване	(в	блистер) VidimaTrend,	Oceane,
VidimaStorm

R6579BG 29,30

Пълнещ	механизъм	с	долно	водоподаване VidimaTrend,	VidimaStorm R6580BG 29,30

Изпразващ	механизъм	с	двоен	бутон	-	с	лого	Vidima V-Style,	VidimaTrend,	Oceane,	
VidimaStorm	

WF639265VOUT 33,00

Бутон	Vidima	1/2:
част	1-	1/2	чаша,
част	2	-	лого	Vidima

V-Style,	VidimaTrend,	Oceane,	
VidimaStorm	

RR646085
RR646090

2,00
2,00

Комплект	затваряща	клапа	за	пълнещ	механизъм	със	странично/долно	
водоподаване

VidimaTrend,	Oceane,
VidimaStorm

D968688NU 3,90

Комплект	уплътнение	с	клипс	за	изпразващ	механизъм V-Style,	VidimaTrend,	Oceane,	
VidimaStorm

R758967 4,90

Уплътнител	изпразващ	механизъм	(комплект	10	бр.) VidimaTrend,	Oceane,
VidimaStorm

D98A029NU 16,10

Универсален	ключ	за	пълнещ	и	изпразващ	механизъм VidimaTrend,	Oceane,
VidimaStorm

RR650580 0,70

Комплект	фиксиращи	болтове	за	казанче	(60	mm)	 WWF100F60INX 3,20

Комплект	фиксиращи	болтове	за	казанче	(80	mm) WWF100F80INX 3,20

2. Други механизми за казанчета и резервни части

Комплект	,	пълнещ	с	долно	водоподаване	и	изпразващ	механизъм
SevaMix,	Ulysse WW965222 27,10

Korona WW965264 27,80

Комплект	,	пълнещ	със	странично	водоподаване	и	изпразващ	механизъм
Ulysse,	SevaM,	SevaLoop,	

Kometa WW965219 30,80

Ulysse	SLIM WW965220 30,80

Пълнещ	механизъм	с	долно	водоподаване	Monobond V-Style,	Oceane	Jr.,	Oceane	Jr.Sc.,
SevaMix,	Ulysse,	SevaFresh SV99667 12,40

Пълнещ	механизъм	с	долно	водоподаване	Monobond Korona SV99567 12,40

Пълнещ	механизъм	със	странично	водоподаване Ulysse,	SevaM,	SevaLoop,	
Kometa,	SevaFresh WW965404 14,60

Изпразващ	механизъм	без	бутон
Oceane	Jr.,	Oceane	Jr.	

Sc,SevaMix,Korona,Ulysse,SevaM,	
SevaLoop,	Kometa,	SevaFresh

WW965405 15,30

Двоен	бутон	(3/6	l)	-	с	лого	видима	-	5	бр. SevaMix,	Korona,	Ulysse,	SevaM,	
SevaLoop,	Kometa,	SevaFresh WW965363 17,70

Комплект	уплътнение	с	клипс	за	изпразващ	механизъм	-	20	бр. SevaMix,	Korona,	Ulysse,	SevaM,	
SevaLoop,	Kometa WW965452 15,60

Комплект	затваряща	клапа	за	пълнещ	механизъм	Monobond	с	долно	водоподаване V-Style,	Oceane	Jr.,	Oceane	Jr.Sc.,	
SevaMix,	Ulysse,	Korona,	SevaFresh SV98467 3,60
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ОПИСАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОД
Цена	
без	
ДДС

Комплект	рамо	с	поплавък	за	изпразващ	механизъм	-	5	бр. SevaMix,	Korona,	Ulysse,	SevaM,	
SevaLoop,	Kometa WW965453 22,80

Комплект	затваряща	клапа	за	пълнещ	механизъм	с	долно	водоподаване	-	20	бр. SevaMix,	Korona,	Ulysse WW965454 13,70

Комплект	затваряща	клапа	за	пълнещ	механизъм	със	странично	водоподаване	-	5	бр. Ulysse,	SevaM,	SevaLoop,	
Kometa WW965455 11,60

Крепежен	комплект	за	казанче,	използващо	механизъм	SIAMP SevaMix,	Кorona,	Ulysse,	SevaM,	
SevaLoop,	Kometa WW965456 16,90

II. Тоалетни седалки и крепежни комплекти за тях

Тоалетна	седалка,	материал	дуропласт
-	с	крепежи	от	метал

-	с	функция	за	плавно	спускане

Oceane	Jr.,	Oceane	Jr.	Sc,	
SevaMix,	Korona

W300201
W301501

	36,40
112,80

Тоалетна	седалка,	материал	дуропласт	крепежи	от	неръждаема	стомана
-	с	пластмасови	крепежи	за	стоящи	тоалетни

-	с	метални	крепежи	за	стоящи	тоалетни
-	с	пластмасови	крепежи	за	конзолна	тоалетна

-	с	метални	крепежи	за	конзолна	тоалетна

SevaDuo

W301101
W301201
W301301
W301401

34,20
37,90
37,50
48,60

Универсална	тоалетна	седалка,	материал	дуропласт	с	пластмасови	крепежи Ulysse,	SevaM W301001 36,40

Универсална	тоалетна	седалка,	материал	дуропласт	с	пластмасови	крепежи	 SevaFresh W303901 50,00

Tоалетна	седалка	с	плавно	спускане,	материал	термопласт	с	пластмасови	
крепежи	W303301

SevaLoop,	
стоящи	тоалетни	SevaM W303201 74,70

Tоалетна	седалка,	материал	термопласт	с	метални	крепежи	K7310BJ стоящи	тоалетни	
SevaM	и	SevaFresh W303801 36,00

Tоалетна	седалка,	материал	термопласт	с	пластмасови	крепежи	W300601 SevaLoop,	Kometa W302801 18,80

Комплект	метални	крепежи	за	тоалетна	седалка	W3002,	W3038 Oceane	Jr.,	Oceane	Jr.	Sc,	
SevaMix,	Korona,	SevaFresh K7310BJ 18,00

Комплект	пластмасови	крепежи	за	тоалетна	седалка	W3010	и	W3028 Ulysse,	SevaM,	SevaLoop W300601 10,30

Комплект	пластмасови	крепежи	за	тоалетни	седалки	W3011	&	W3013 SevaDuo J287567 7,60

Комплект	метални	крепежи	за	тоалетни	седалки	W3012	&	W3014 SevaDuo J391167 9,30

Kомплект	крепежи	с	функция	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	W3015	
(за	седалки,	произвеждани	до	Август	2011) Korona,	SevaMix W301601 51,40

Kомплект	крепежи	с	функция	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	W3015	
(за	седалки,	произвеждани	след	Септември	2011) Korona,	SevaMix W303401 51,40

Комплект	метални	крепежи	за	тоалетна	седалка	W3020 V-Style W303501 28,80

Комплект	метални	крепежи	(без	амортизьори	за	плавно	спускане)	за	тоалетна	
седалка	W3021 V-Style EV287AA 39,80

Комплект	амортисьори	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	W3021 V-Style T299067 67,00

Комплект	метални	крепежи	за	тоалетна	седалка	J4660 VidimaTrend J4665BJ 29,90

Комплект	метални	крепежи	(без	амортизьори	за	плавно	спускане)	за	тоалетна	
седалка	J4661 VidimaTrend J4666BJ 33,00

Комплект	амортизьори	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	J4661 VidimaTrend T299067 67,00

Комплект	крепежи	с	функция	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	W3032 SevaLoop,	
стоящи	тоалетни	SevaM W303301 30,90

Комплект	метални	крепежи	за	тоалетна	седалка	P4410 Oceane D90A271NU 11,40

Комплект	крепежи	с	функция	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	W3039 SevaFresh,	стоящи	тоалетни	
SevaM,	SevaFresh W303601 30,00
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ОПИСАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОД
Цена	
без	
ДДС

Комплект	крепежи	с	функция	за	плавно	спускане	за	тоалетна	седалка	P4429 VidimaStorm D90A337NU 124,00

Ограничители	за	тоалетна	седалка	W3002,	W3010,	W3039 Ocean	Jr.,	Oceane	Jr.	Sc.,	
Sirius,	SevaMix,	SevaFresh K785401 5,60

Ограничители	за	тоалетни	седалки	W3011,	W3012,	W3013	и	W3014 SevaDuo J287600 3,50

Ограничители	за	тоалетна	седалка	W3015	
(за	седалки,	произвеждани	до	Август	2011)

Oceane	Jr.,	Oceane	Jr.	Sc,	
SevaMix,	Korona W301701 11,30

Ограничители	за	тоалетна	седалка	W3015	
(за	седалки,	произвеждани	след	Септември	2011) SevaMix,	Korona K785401 5,60

Ограничители	за	тоалетни	седалки	W3020	&	W3021 V-Style K785401 5,60

Ограничители	за	тоалетни	седалки	J4660	&	J4661 Vidima	Trend K785401 5,60

Ограничители	за	тоалетна	седалка	W3028,	W3038 SevaLoop,	Kometa,	SevaFresh	
стоящи	тоалетни	SevaM W303701 5,70

Ограничители	за	тоалетна	седалка	W3032 SevaLoop,	
стоящи	тоалетни	SevaM W303701 5,70

Ограничители	за	тоалетна	седалка	P4410 Oceane D90A272AC 2,70

Ограничители	за	тоалетна	седалка	P4429 Vidima	Storm D90A272AC 2,70

Ограничители	за	тоалетна	седалка	P5111 Vidima	Storm SV83267 16,10

III. Аксесоари, крепежни комплекти и други резервни части

Ъглов	кран	3/8’’	без	уплътнение	(препоръчва	се	да	се	монтира	преди	казанчето) RR818900 7,30

Уплътнение	14,5	х	9,2	х	2 RR654670 1,10

Уплътнение	за	изпразващ	механизъм	(между	тоалетна	и	казанче) RR641677 1,90

Пръстен	за	преливник	за	мивки	и	бидета
Æ22	mm	(eх.	в911108АА11)
Æ25	mm	(eх.	в911148АА11)

SevaMix-W403801
Korona-W892201,	W891201,	

W892101,W891101
B960560АА
B960561AA

0,90
0,90

Крепежен	комплект	за	полупиедестали,	стоящu	тоалетни	и	бидета

за	полупиедестали	W310301,	
W310101,	W312901

за	тоалетни	за	комплект	и	
стоящи	тоалетни	и	бидета

VidimaStorm,	SevaMega,Korona,	
Ulysse,	SevaDuo,SevaM

WW965068 2,30

Крепежен	комплект	за	керамично	казанче	V-Style V-Style WW965564 8,10

Крепежен	комплект	за	скрито	присъединяване	на	WC	и	полупиедестал
V-Style,	VidimaTrend,	Oceane,	

SevaMix,	за	SevaLoop	
полупиедестал	W311601

WW965413 3,90

Крепежни	комплекти	за	мивка
М10	х	140	mm
M8	x	90	mm

WW965340
K714467

2,30
5,00

Koмплект	монтажни	конзоли	с	крепежи	за	мивка	за	над	пералня	W403801 W3403AC 20,80

Сифон	за	мивка	за	над	пералня	W403801 W403801 WW965423 21,10

Сифон	за	писоар,	хоризонтално	оттичане W340067 36,50

Сифон	за	писоар,	вертикално	оттичане W340167 41,30

Решетка	за	писоар W3404MY 34,00

Разпръсквач	за	SevaMix	писоар	W390101 WW965440 11,00

Бидетен	комплект	за	тоалетни	с	бидетна	функция WW965346 10,80

Сифон	за	керамично	поддушово	корито	Æ90	mm D5815AA 47,90

Сифон	за	керамично	поддушово	корито	Æ90	mm B1593AA 28,40

Сифон	за	керамично	поддушово	корито	Æ60	mm B4988AA 19,80

Сифон	тръбен	за	мивка,	1	1/4” A2305AA 20,10

Сифон	тръбен	за	биде,	1	1/4” A2307AA 38,00

Некерамични резервни части



Мебели за баня
Korona	 52

51
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Korona

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

	 бял	 320,00

	 бял	 327,00

	 бял	 340,00

W5520WG

W5521WG

W5522WG

Комплект Долен шкаф с мивка 50 см

100%	Водоустойчив	PVC	
материал	на	шкафа

Лаково	покритие	на	шкафа	-	
цвят	бял	гланц

Комплектът	включва:
W891901	-	KORONA	
Мивка	за	мебел	50	см	
(за	монтаж	на	стената);
Шкаф	за	мивка	стоящ	с	
включени:
-	Крака	регулируеми	4	бр.;
-	Дръжки	2	бр.;
-	Вътрешна	полица	
			подвижна	1	бр.

Опаковка	на	отделни	палети:
	-	Мебели	-	в	картонена	кутия	на	палет
	-	Мивки	-	неопаковани	на	палет

Комплект Долен шкаф с мивка 55 см

100%	Водоустойчив	PVC	
материал	на	шкафа

Лаково	покритие	на	шкафа	-	
цвят	бял	гланц

Комплектът	включва:
W892001	-	KORONA	
Мивка	за	мебел	55	см	
(за	монтаж	на	стената);
Шкаф	за	мивка	стоящ	с	
включени:
-	Крака	регулируеми	4	бр.;
-	Дръжки	2	бр.;
-	Вътрешна	полица	
		подвижна	1	бр.

Опаковка	на	отделни	палети:
	-	Мебели	-	в	картонена	кутия	на	палет
	-	Мивки	-	неопаковани	на	палет

Комплект Долен шкаф с мивка 60 см

100%	водоустойчив	PVC	
материал	на	шкафа;
Лаково	покритие	на		
шкафа	-	цвят	бял	гланц.

Комплектът	включва:
W892401	-	KORONA	
Мивка	за	мебел	60	см	
(за	монтаж	на	стената);
Шкаф	за	мивка	стоящ	с	
включени:
-	Крака	регулируеми	4	бр.;
-	Дръжки	2	бр.;
-	Вътрешна	полица	
		подвижна	1	бр.

Опаковка	на	отделни	
палети:
	-	Мебели	-	в	картонена	кутия	на	палет
	-	Мивки	-	неопаковани	на	палет



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

	 бяла	рамка	 51,50W5526BHОгледало 55 см

Гръб	от	PVC	с	лаково	покритие	-	
цвят	бял	гланц.
За	монтаж	на	стена.

Може	 да	 се	 инсталира	 само-	
стоятелно	 или	 в	 комбинация	 с	
Горен	страничен	шкаф.

	 бял	 122,20W5527WGГорен страничен шкаф 24 cm

100%	Водоустойчив	PVC	
материал	на	шкафа.

Лаково	покритие	на	шкафа	-	
цвят	бял	гланц

За	монтаж	на	стена		
(реверсивно)	с	включени:
-	Дръжки	1	бр.
-	Вътрешна	полица	
		подвижна	1	бр.

Може	 да	 се	 инсталира	 самос-
тоятелно	 или	 в	 комбинация	 с	
oгледало.
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Смесители
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Термостатни смесители
V-Style	 56
Едноръкохваткови смесители
VidimaOne	 57
VidimaPosh	 59
VidimaJoy	 61
Seva	II	 63
SevaLight	 65
SevaMix	 66
SevaFlow	 68
SevaNew	 70
SevaEco	 72
SevaFresh	 74
SevaM	 78
SevaM	II	 80

SevaLoop	 82
Sirius	 84
Orion	 86
SevaProfi	 87

Двуръкохваткови смесители
Ahat	 88
Retro	 89
SevaDuo	 91
SevaTrio	 93
Rositsa	 95
Iskar	 97
VidimaEco	 99
Kухненски смесители 101



Ценова листа Vidima 2014 / Смесители56

V-Style

Описание  Код Цвят Цена 
    без ДДС

Термостатен смесител за душ V-Style

–	 p-tech	термостатен	картридж	и	G1/2	
1800	керамичен	затварящ	механизъм

–	 стандартно	присъединяване

–	 изолирана	конструкция	cool	body

–	 Safety	бутон	за	ограничаване	на	
температурата

–	 Eco	бутон	за	ограничаване	на	разхода	
на	вода

–	 възвратен	клапан

Без	аксесоари

	 хром	 144,10A5527AA

Термостатен смесител за вана/душ V-Style

–	 p-tech	термостатен	картридж	и	G1/2	1800	
керамичен	затварящ	механизъм

–	 стандартно	присъединяване

–	 изолирана	конструкция	cool	body

–	 Safety	бутон	за	ограничаване	на	
температурата

–	 Eco	бутон	за	ограничаване	на	разхода	на	
вода

–	 Чучур	с	аератор	Cascade

–	 автоматичен	превключвател	вана/душ

–	 възвратен	клапан

Без	аксесоари

	 хром	 214,00A5633AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 105,00

 хром	 168,00

 хром	 122,20

 хром	 130,30

 хром	 164,00

B0437AA

B0438AA

B0436AA

B0439AA

B0440AA

VidimaOne 

Смесител стоящ за умивалник с изпразнител 

40	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
Метален	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	
за	топла	и	студена	вода	
Аератор	CASCADE	

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител за умивалник Piccolo 

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метален	изпразнител
Метална	ръкохватка	с	индикация	
за	топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE		
	
съответства	на	стандарт	EN817

Смесител за умивалник 
с удължен чучур

40	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метален	изпразнител
Метална	ръкохватка	
с	индикация	
за	топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE		

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител за биде 

40	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
Присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	
връзки	G3/8“
Метален	изпразнител
Метална	ръкохватка	с	индикация	
за	топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE	сферична	връзка	

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител стенен за вана / душ 

47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
Стандартно	присъединяване
Автоматичен	разпределител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	
за	топла	и	студена	вода
Възвратен	клапан	
Без	аксесоари

съответства	на	стандарт	EN817

+2
- 1

+2
- 1

+2
- 1

+2
- 1



Ценова листа Vidima 2014 / Смесители58

VidimaOne 

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 156,00

 хром	 212,00

 хром	 130,30

 хром	 150,50

	 	 57,20

 хром	 171,00

	 	 57,20

B0442AA

B0443AA

B0441AA

A6071AA

A1000NU

A6072AA

A1000NU

Смесител за кухня - лят чучур 

47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метална	ръкохватка	
Въртящ	лят	чучур	
Аератор	CASCADE		

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител за кухня с изтеглящ чучур
 
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“
Изтеглящ	чучур	с	вграден	аератор
Метална	ръкохватка	с	индикация
за	топла	и	студена	вода
Шлаух	1500mm

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител вграден за душ

комплект	2	-	външна	част
47	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS
Без	аксесоари
Метална	ръкохватка	с	индикатор	
за	топла	и	студена	вода
Пластмасова	розетка

комбинира	се	само	с	EASY-BOX	
A1000NU	комплект	1	-	вътрешна	част	

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител вграден за вана/ душ

комплект	2	-	външна	част	
47	mm	керамичен	Click	затварящ	меха-
низъм	на	IS
Без	аксесоари
Метална	ръкохватка	с	индикатор	
за	топла	и	студена	вода
Автоматичен	разпределител
Пластмасова	розетка

комбинира	се	само	с	EASY-BOX	
A1000NU	комплект	1	-	вътрешна	част

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител стенен за душ 

47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
Стандартно	присъединяване
Метална	ръкохватка	с	индикация	
за	топла	и	студена	вода
Възвратен	клапан	
Без	аксесоари

съответства	на	стандарт	EN817



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 116,00

 хром	 109,00

 хром	 109,00

 хром	 105,00

 хром	 149,00

 хром	 121,00

 хром	 123,00

B0783AA

B0784AA

B0785AA

B0786AA

B0787AA

B0788AA

B0789AA

VidimaPosh

Смесител стоящ за умивалник 
40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8”		
Нипели	G3/8	към	G1/2
Метален	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Аератор	CASCADE	

B0784AA -	без	изпразнител

Смесител стоящ за умивалник Piccolo
40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“		
Нипели	G3/8	към	G1/2
Метален	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Аератор	CASCADE		

B0786AA	-	без	изпразнител

Смесител за умивалник с 
висок чучур

40	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
Присъединяване	EASY-FIX
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
Нипели	G3/8	към	G1/2
Метален	изпразнител
Метална	ръкохватка	с	индика-
ция	за	топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE

Смесител за биде
 
40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“		
Нипели	G3/8	към	G1/2	
Метален	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Аератор	CASCADE		сферична	връзка		
	

Смесител стенен за душ  
 
40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS
Присъединяване	със	скрити	
холендрови	гайки
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода
Възвратен	клапан	
Без	аксесоари
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VidimaPosh

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 151,00

 хром	 199,00

 хром	 219,00

B0790AA

A6186AA

A6187AA

Смесител стенен за вана / душ  
 
40	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS	
Присъединяване	със	скрити	
холендрови	гайки
Без	аксесоари	
Метална	ръкохватка	с	
индикация	за	топла	и	
студена	вода	
Автоматичен	разпределител		
Аератор	CASCADE	
Възвратен	клапан	

 хром	 137,00

 хром	 191,00

B0791AA

B0792AA

Смесител за кухня с лят чучур 
 
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“		
Нипели	G3/8	към	G1/2
Метална	ръкохватка		
Въртящ	лят	чучур		
Аератор	CASCADE		

Смесител за кухня с изтеглящ чучур  
 
47	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS
Присъединяване	EASY-FIX
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
Нипели	G3/8	към	G1/2
Изтеглящ	чучур	с	вграден	аератор
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода
Шлаух	1500mm

Смесител вграден за душ
 
Комплект	вътрешна	+	
външна	част	
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS	
Без	аксесоари	
Метална	ръкохватка	с	
индикатор	за	топла	и	
студена	вода	
Пластмасова	розетка	

Смесител вграден за  вана/ душ
 
Комплект	вътрешна	+	
външна	част	
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS	
Без	аксесоари	
Метална	ръкохватка	с	
индикатор	за	топла	и	
студена	вода	
Автоматичен	разпределител	
Пластмасова	розетка	



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Смесител стоящ за умивалник 

47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метален	изпразнител
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	
топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE		

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител стоящ за умивалник 

47	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм
Присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	
връзки	G3/8“
Без	изпразнител
Метална	ръкохватка	с	индикатор
за	топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE		

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител за биде 

47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	
връзки	G3/8“
Метален	изпразнител
Метална	ръкохватка	с	индикатор
за	топла	и	студена	вода
Аератор	CASCADE	сферична	връзка	

съответства	на	стандарт	EN817	

Смесител стенен за душ 

47	mm	керамичен	Click	затварящ			
механизъм
Присъединяване	с	холендри	и	розетки
Метална	ръкохватка	с	индикатор	
за	топла	и	студена	вода
Възвратен	клапан	
Без	аксесоари

съответства	на	стандарт	EN817

Смесител стенен за вана / душ

47	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм
Присъединяване	с	холендри	и	розетки
Автоматичен	разпределител	
Метална	ръкохватка	с	индикатор	
за	топла	и	студена	вода
Възвратен	клапан	
Без	аксесоари

съответства	на	стандарт	EN817

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 98,00

 хром	 117,20

 хром	 110,10

 хром	 102,00

 хром	 135,30

B0426AA

B0427AA

B0425AA

B0428AA

B0429AA

VidimaJoy

156-161

70

G
1/

2

Ø
70

G1/2

109-114

36
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 164,00

	 	 57,20

 хром	 102,00

 хром	 107,10

 хром	 113,10

 хром	 148,50

A1000NU	 	 57,20

 хром	 110,10

 хром	 198,00

 хром	 150,50

A6070AA

A1000NU

B0431AA

B0432AA

B0433AA

A6069AA

B0430AA

B0434AA

B0435AA

VidimaJoy

Смесител стенен за умивалник / кухня 
40	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Присъединяване	с	холендри	и	розетки
Метална	ръкохватка	с	индикатор
за	топла	и	студена	вода
Тръбен	чучур	
Аератор	CASCADE		

Код В0431АА В0432AA В0433АА
Размер чучур 110 mm 160 mm 200 mm

Смесител за кухня с изтеглящ чучур
 
47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	топла	и	
студена	вода
Изтеглящ	чучур	
Аератор	CASCADE		
Шлаух	1500	mm

Смесител за кухня

47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метална	ръкохватка	с	индикатор
за	топла	и	студена	вода
Тръбен	чучур			
Аератор	CASCADE

Подпрозоречен смесител за кухня

47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода
Въртящ	тръбен	чучур	
Аератор	CASCADE		

Смесител вграден за душ

Комплект	2	-	външна	част
47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Mетална	ръкохватка	с	индикатор	за	топла	
и	студена	вода
Без	аксесоари
Пластмасова	розетка

Комбинира	се	само	с	EASY-BOX	
A1000NU	комплект	1	-	вътрешна	част

Смесител вграден за  вана/ душ 

Комплект	2	-	външна	част
47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	топла	и	
студена	вода
Без	аксесоари
Автоматичен	разпределител
Пластмасова	розетка

Комбинира	се	само	с	EASY-BOX	
A1000NU	комплект	1	-	вътрешна	част

2xG3/8

36
0°

-6
0°

+6
0°



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Cascade

 хром	 117,10B7759AA

B7767AA

Seva II

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване
Метален	изпразнител	1	1/4”		
Система	за	фиксиране	EasyFix	
въртящ	тръбен	чучур	R	120	mm
Аератор	Cascade

 хром	 116,30B7761AA

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
въртящ	лят	чучур
Аератор	Cascade

 хром	 104,10B7928AA

Смесител стоящ за биде

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade,	сферична	връзка

 хром	 121,60B7763AA

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател	вана/душ
Аератор	Cascade
възвратен	клапан	
Без	аксесоари

 хром	 129,80
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Seva II

Смесител вграден за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Комплект	1:
-	за	вграждане	G1/2	А2650NU
Комплект	2:
-	външна	част	В7772АА
Автоматичен	превключвател
на	функцията	вана/душ

Смесител вграден за душ

едноръкохватков,	47	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Комплект	1:
	-	за	вграждане	G1/2	А2650NU
Комплект	2:
	-	външна	част	в7771АА

	
Смесител стоящ за кухня 

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 150,20

 хром	 119,50

	 хром	 134,60

 хром	 107,10

B7976AA

B7977AA

B7773AA

B7775AAСмесител стоящ за кухня с тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари

 хром	 89,90B7765AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник с 
аксесоари
едноръкохватков,	47mm	керамичен	
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
Метален	изпразнител
Аератор	Cascade
Аксесоари:	ръчен	душ,	1500	mm	шлаух,	
малка	окачалка

Смесител стоящ за биде

едноръкохватков,	47mm	керамичен	
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
Метален	изпразнител
Аератор	Cascade	със	сферична	връзка

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	47mm	керамичен	
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
Метален	изпразнител
Аератор	Cascade

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47mm	керамичен	
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател
Аератор	Cascade
възвратен	клапан
Без	аксесоари

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	47mm	керамичен 
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Cascade
възвратен	клапан
Без	аксесоари

 хром	 150,40

 хром	 110,30

 хром	 104,70

 хром	 115,90

 хром	 86,90

B8946AA

B8948AA

B8944AA

B8952AA

B8953AA

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	47mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 119,20B8950AA

SevaLight
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за биде 

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade,	сферична	връзка

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване
с	цилиндрични	гайки
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Cascade
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В7386AA	-	с	аксесоари

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Cascade

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване
с	цилиндрични	гайки
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В7390AA	-	с	аксесоари

 хром	 102,70

 хром	 108,60

	 хром	 128,60

 хром	 96,10

 хром	 80,60

	 хром	 99,70

B7384AA

B7385AA

B7386AA

B7378AA

B7389AA

B7390АА

SevaMix



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.

Са
ни

т
ар

на
 к

ер
ам

ик
а

М
еб

ел
и 

за
 б

ан
я

См
ес

ит
ел

и
Ак

ри
лн

и 
ва

ни
Ак

се
со

ар
и

Д
ру

ги
Д

уш
 к

аб
ин

и 
и

 п
од

ду
ш

ов
и 

ко
ри

т
а

Д
уш

 к
ом

пл
ек

т
и

67

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за кухня с 
тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm		кера-
мичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	
mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 96,90B7382AA

Смесител стоящ за кухня
с изтеглящ чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Шлаух	1500	mm

 хром	 130,50B7943AA

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 102,70B7380AA
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SevaFlow

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 92,00

 хром	 98,00

 хром	 106,00

 хром	 99,00

 хром	 87,00

B0782AA

B0776AA

B0777AA

B0775AA

Смесител стоящ за умивалник	

Присъединяване	EASY-FIX	
С	гъвкави	връзки	G3/8”		
Нипели	G3/8	към	G1/2		
40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	IS	
С	пластмасов	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Аератор	Perlator	5	л/мин.		

B0775AA -	без	изпразнител	

Смесител стоящ за умивалник 
студен старт

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“		
Нипели	G3/8	към	G1/2
С	пластмасов	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Аератор	Perlator	5	л/мин.	

Смесител стенен за умивалник 

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	IS	
Стандартно	присъединяване	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода
Въртящ	лят	чучур	150	мм	
Аератор	Perlator	5	л/мин.

Смесител за биде с изпразнител

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“		
Нипели	G3/8	към	G1/2
Пластмасов	изпразнител	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Аератор	сферична	връзка		

max.150

G1 1/4

30
-4

5

Ø63

20
°

110

53

11
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50
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35 +2
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G1/2

B0774AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 99,00

 хром	 118,00

B0778AA

B0779AA

Смесител стенен за душ

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS	
Стандартно	S-присъединяване
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Възвратен	клапан		
Без	аксесоари 

Смесител стенен за вана / душ

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS	
Стандартно	S-присъединяване	
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода	
Възвратен	клапан		
Автоматичен	разпределител
Без	аксесоари 

 хром	 103,00B0780AAСмесител за кухня
тръбен чучур

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS
EASY-FIX	присъединяване	
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
Въртящ	тръбен		чучур	
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	
топла	и	студена	вода
Аератор	Perlator	

 хром	 123,00B0781AAСмесител стенен за кухня
лят чучур

40mm	CLICK	керамичен	затварящ	
механизъм	на	Ideal	Standard	
Стандартно	S-присъединяване	
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	
топла	и	студена	вода	
Въртящ	лят	чучур	200	mm	
Аератор	Perlator
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник 

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator

 хром	 87,90

 хром	 79,50

B3131AA

B3136AA

	 хром	 91,70B3138AA

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
въртящ	лят	чучур
Аератор	Perlator

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари

SevaNew

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари

 хром	 71,80B3137AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 98,60B3133AAСмесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за		
присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

	 хром	 97,20B3134AAСмесител стоящ за кухня с тръбен 
чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	мм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

	 хром	 119,90B7942AAСмесител стоящ за кухня с изтеглящ чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Шлаух	1500	mm

	 хром	 81,50B3135AAСмесител стенен за кухня с тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator
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SevaEco

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator

 хром	 80,10

 хром	 83,70

B7777AA

B7924AA

	 хром	 92,40

	 хром	 109,90

B7783AA

B7784АА

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
въртящ	лят	чучур
Аератор	Perlator

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател	вана/
душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В7784AA	-	с	аксесоари		
(малка	окачалка	)

 хром	 71,50

	 хром	 100,40

B7781AA

B7782АА

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В7782AA	-	с	аксесоари
(малка	окачалка	)



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Автоматичен	превключвател	вана/
душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари

 хром	 99,60

	 хром	 82,30

B7930AA

B7787AAСмесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стенен за кухня 

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

	 хром	 85,20B7925AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 79,10

 хром	 71,40

	 хром	 83,00

B9944AA

B9945AA

B9946AA

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за
присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Без	изпразнител
Аератор	Perlator

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за биде

едноръкохватков,40	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за
присъединяване	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator,	сферична	връзка

	 хром	 81,70

SevaFresh

B9947AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Аксесоари:	ръчен	душ	SevaJet	S,	1500	
mm	шлаух,	малка	окачалка

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Аксесоари:	ръчен	душ	SevaJet	S,	1500	mm	
шлаух,	тръбно	окачване	SevaJet	S

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Без	аксесоари

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 88,80

 хром	 108,90

	 хром	 136,80

B9948AA

B9949AA

B9950AA

	 хром	 71,00B9951AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 99,50

 хром	 81,70

	 хром	 95,60

B9952AA

B9954AA

B9955AA

	 хром	 82,20B9956AA

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване	
Аксесоари:	ръчен	душ	SevaJet	S,	1500	mm	
шлаух,	малка	окачалка

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Тръбен	чучур	R200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стенен за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

SevaFresh



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 85,50

 хром	 127,70

 хром	 92,70

Смесител стоящ за умивалник
с удължено тяло 250 mm

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване
Система	за	фиксиране	Easy	Fix
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за умивалник
с удължено тяло 95 mm

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване
Система	за	фиксиране	Easy	Fix
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за умивалник
с удължено тяло 95 mm

едноръкохватков,	
40	mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Метален	изпразнител	1	¼”
Гъвкави	връзки	G3/8	за	
присъединяване
Система	за	фиксиране	
Easy	Fix
Аератор	Perlator

B0358AA

B0359AA

B0360AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator
В2914AA	-	без	изпразнител

 хром	 79,10

	 хром	 71,40

 хром	 76,70

	 хром	 81,70

B1384AA

B2914AA

B1388AA

B1485AA

	 хром	 85,60

	 хром	 136,80

B1385AA

B1885АА

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
въртящ	лят	чучур
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за биде 
едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator,	сферична	връзка

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В1885AA	-	с	аксесоари	
(тръбно	окачаване)

SevaM



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	40mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В2056AA	-	с	аксесоари		
(тръбно	окачаване)

 хром	 71,00

	 хром	 92,50

 хром	 81,70

	 хром	 108,30

B1386AA

B2056АА

B1387AA

B1810AA

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	47	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стенен за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

	 хром	 82,20B1484AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator

 хром	 70,70

 хром	 76,90

	 хром	 73,00

B7821AA

B7926AA

B7823AA

	 хром	 76,50B7827AA

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
въртящ	лят	чучур
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за биде

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator,	сферична	връзка

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	47	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател	вана/
душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари

SevaM II



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 73,00

	 хром	 73,40

B7831AA

B7927AA

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система		за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стенен за кухня с тръ-
бен чучур

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	
въртящ	се	тръбен	чучур
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари

 хром	 63,40B7825AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator
В7701AA	-	без	изпразнител

 хром	 63,80

	 хром	 60,10

 хром	 61,20

	 хром	 73,00

B7703AA

B7701AA 

B7705AA

B7706AA

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм,	с	верижка
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
въртящ	тръбен	чучур
Аератор	Perlator

SevaLoop

 хром	 60,10

	 хром	 79,60

B7713AA

B7714АА

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В7714AA	-	с	аксесоари	
(малка	окачалка	)



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
Автоматичен	превключвател
вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В7712AA	-	с	аксесоари	
(малка	окачалка	)

 хром	 73,00

	 хром	 92,00

B7711AA

B7712АА

	 хром	 68,50B7710AAСмесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	35	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стенен за кухня 

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

	 хром	 77,30B7923AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator
В2997AA	-	без	изпразнител

 хром	 56,50

	 хром	 50,60

 хром	 61,60

	 хром	 69,50

	 хром	 86,70

	 хром	 102,50

B2996AA

B2997АА

B3182AA

B3180AA

B3176АА

B3175АА

	 хром	 94,80B2994AA

Смесител стоящ за биде 

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator,	сферична	връзка

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В3176AA	-	с	аксесоари
В3175AA	-	с	аксесоари	
(тръбно	окачване)

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Тръбен	чучур	320	mm
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
С	аксесоари	(окачалка)

Sirius



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

B3515AA хром	 77,40

 хром	 58,50Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
въртящ	тръбен	чучур	200	mm
Аератор	Perlator

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване	
възвратен	клапан
Без	аксесоари
В2993AA	-	с	аксесоари
(малка	окачалка)

 хром	 50,10

	 хром	 68,10

B7615AA

B2993АА

B2998AA

G1/270

150±13

SW 30

200
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Orion

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator
В5191AA	-	без	изпразнител

 хром	 41,00	

	 хром	 36,60	

B5190AA

B5191AA

Смесител стоящ за биде

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Perlator,	сферична	връзка

 хром	 49,60	B5192AA

Смесител стенен за вана/душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен	
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари

 хром	 52,70B5193AA

Смесител стенен за душ

едноръкохватков,	35	mm	керамичен	
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване
възвратен	клапан
Без	аксесоари

Смесител стенен за умивалник

едноръкохватков,	35	mm	керамичен	
затварящ	механизъм
Стандартно	присъединяване
въртящ	лят	чучур
Аератор	Perlator

 хром	 44,40B5194AA

 хром	 61,70B1024AA

Ø70 G1/2

G1/2

55

117

Sw 30

G
3/

4

150±13

Ø70 G1/2

112

153

133

Sw 30

G
3/

4

150±13

114
60

max 150

G1 1/4

30-50:

63

G3/8

min 350

110 50

min 350

max 150

G1 1/4

30-50

63

G3/8

15
0±

21

G
1/

2

Ø
70

51-56

90°

77

90

181-186

15
7



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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SevaProfi

Смесител стенен за умивалник

с	дълга	медицинска	ръкохватка
47	mm		керамичен	затварящ	
механизъм	CLICK	
Стандартно	присъединяване
въртящ	се	лят	чучур	
Аератор	Cascade

	
Промивен кран стоящ за умивалник

бутонен	тип
С	лят	чучур
Метален	антивандален	аератор
време	за	водоподаване	от	2	до	60	
секунди
Без	изпразнител

	
Промивен кран стоящ за умивалник

бутонен	тип
С	тръбен	чучур	R	130mm
Метален	антивандален	аератор
време	за	водоподаване	от	2	до	60	
секунди
Без	изпразнител

 хром	 163,00

	 хром	 97,00

 хром	 97,00

B1700AA

 хром	 102,00B7449AA

B7447AA

B7451AAПромивен кран стенен
за умивалник

бутонен	тип
С	тръбен	чучур	R130mm
Метален	антивандален	аератор
време	за	водоподаване	от	2	до	60	
секунди

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник
с дълга медицинска ръкохватка

47	mm		керамичен	затварящ	
механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”		
Аератор	Cascade

 хром	 103,00B7609AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Cascade

 хром	 155,00

 хром	 204,00

B1802AA

B1803AAСмесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Cascade

Ahat

	 хром	 173,00B1805AAСмесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Cascade
възвратен	клапан	
Без	аксесоари

	 хром	 189,00B1808AAСмесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
въртящ	се	лят	чучур	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми
въртящ	се	тръбен	чучур
J-лебедка	150mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	с
месингово	витло	1	1/4”		
Аератор	Perlator

Смесител стенен за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми
въртящ	се	тръбен	чучур
J-лебедка	150	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъе-
диняване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Пластмасов	изпразнител	с	
месингово	витло	1	1/4”	
Аератор	Perlator

 хром	 101,00

	 хром/злато	 106,10

 хром	 83,20

	 хром/злато	 87,40

 хром	 113,50

	 хром/злато	 119,30	

B1781AA

B1781LS

B1356AA

B1356LS

B1478AA

B1478LS

Retro

Смесител стенен за вана/душ
В1477xx	с	каучукови	затварящи	
механизми
В1663xx	керамични	затварящи	
механизми
Лят	чучур
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
С	аксесоари

 хром	 177,00

	 хром/злато	 195,00

	 хром	 185,00

	 хром/злато	 203,00

B1477AA

B1477LS

B1663AA

B1663LS
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	с	каучукови	
затварящи	механизми,	с	верижка
въртящ	се	тръбен	чучур
J-лебедка	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade

 хром	 95,60B1832AA

Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми,
въртящ	се	тръбен	чучур
S-лебедка	200	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Cascade

 хром	 82,50

	 хром/злато	 86,80

B1476AA

B1476LS

Retro



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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SevaDuo

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за биде

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми,	
въртящ	се	тръбен	чучур	R110	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за
присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Cascade,		
сферична	връзка

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Cascade
възвратен	клапан	
Без	аксесоари
В7504АА	-	с	аксесоари
(малка	окачалка)

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
въртящ	се	тръбен	чучур	R	120	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъеди-
няване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Метален	изпразнител	1	1/4”	
Аератор	Cascade,		
интегриран	към	чучура

Смесител стенен за вана/душ
двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми,
въртящ	тръбен	чучур	320	mm	
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Cascade
възвратен	клапан	
Без	аксесоари
В7435АА	-	с	аксесоари
(малка	окачалка)

 хром	 113,90

 хром	 112,30

	 хром	 129,20

 хром	 104,40

 хром	 115,50

	 хром	 133,20

B7431AA

B7505AA

B7504АА

B7429AA

B7436AA

B7435АА
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стенен за душ

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Cascade
възвратен	клапан	
С	аксесоари	(малка	окачалка)

 хром	 	111,10B7433АА

Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade

 хром	 111,10B7440AA

SevaDuo



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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SevaTrio

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми	
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
въртящ	тръбен	чучур	J-150
Метални	ръкохватки
Метален	изпразнител	1	1/4’’
Аератор	Perlator

 хром	 88,10B8623AA

Смесител стeнен за умивалник

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми	
Стандартно	присъединяване	с	
цилиндрични	гайки
въртящ	тръбен	чучур	J-150
Метални	ръкохватки
Аератор	Perlator

 хром	 84,80B8624AA

Смесител стенен за душ

двуръкохватков,	керамични	затварящи	
механизми	
Стандартно	присъединяване	с	
цилиндрични	гайки
Метални	ръкохватки
Без	аксесоари

 хром	 78,50B8625AA

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми	
Стандартно	присъединяване	с	
цилиндрични	гайки
Метални	ръкохватки
Лят	чучур
Ръчен	превключвател
Аератор	Cascade
Без	аксесоари

 хром	 102,90B8626AA
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Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	керамични	
затварящи	механизми	
Стандартно	присъединяване	с	
цилиндрични	гайки
въртящ	тръбен	чучур	U-200
Метални	ръкохватки
Аератор	Perlator

	 хром	 84,80

 хром	 86,00

B8628AA

B8629AAСмесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	керамични	
затварящи	механизми	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	
присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
въртящ	тръбен	чучур	J-200
Метални	ръкохватки
Аератор	Perlator	

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

SevaTrio



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	150	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 55,70

 хром	 49,40

	 хром	 111,10

	 хром	 70,00

B2002AA

B1349АА

B1361AA

B1106АА

	 хром	 100,80B1441AA

Смесител стенен за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Тръбен	чучур	R	120	мм
Стандартно	присъединяване
Аератор	Perlator

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Лят	чучур,	с	вилка
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан,	с	аксесоари
В1106AA	-	без	аксесоари,	без	вилка

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Лят	чучур
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
Със	стационарен	горен	душ

Rositsa
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Лят	чучур
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
Със	стационарен	горен	душ	и	
подвижен	ръчен	душ

 хром	 147,10B1448AA

Смесител стенен за кухня
 
двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	тръбен	чучур
S-лебедка	200	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator
В1437АА	-	с	J-лебедка	200	mm

	 хром	 49,60

	 хром	 50,80

B1432AA

B1437АА		

Rositsa Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	с	каучукови	
затварящи	механизми,	с	верижка
въртящ	се	тръбен	чучур
J-лебедка	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 62,90B1833AA

Rositsa



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Iskar

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	150	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 55,80

 хром	 63,30

	 хром	 50,20

	 хром	 49,80

B1398AA

B1391AA

B1390AA

B1392АА

	 хром	 117,10B1397AA

Смесител стенен за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	горен	лят	чучур	
Стандартно	присъединяване
Аератор	Perlator

Смесител стенен за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	горен	тръбен	чучур	J	150	mm
Стандартно	присъединяване
Аератор	Perlator
В1392АА	-	с	тръбен	чучур		R	150	mm

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Лят	чучур,	с	вилка
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан,	с	аксесоари
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Лят	чучур
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
Със	стационарен	горен	душ

 хром	 101,20

 хром	 136,60

	 хром	 62,90

B1395AA

B1396AA

B1834AA

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Лят	чучур
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
Със	стационарен	горен	душ	и	
подвижен	ръчен	душ

Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator,	с	верижка

Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	тръбен	чучур
U-лебедка	200	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator
В1394АА	-	с	S-лебедка

	 хром	 50,30

	 хром	 50,30

B1393AA

B1394АА

Iskar



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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VidimaEco

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 71,50

 хром	 62,50

	 хром	 75,60

B2113AA

B2115AA

B2118AA

	 хром	 50,80B2120AA

Смесител стоящ за умивалник

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	150	mm
Пластмасов	изпразнител	1	1/4”
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

Смесител стенен за вана/душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Стандартно	присъединяване	
Ръчен	превключвател	вана/душ
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари

Смесител стенен за душ

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator
възвратен	клапан
Без	аксесоари



Ценова листа Vidima 2014 / Смесители100

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 62,70

 хром	 34,40

B2117AA

B2121AAСтоящ вентил с J-лебедка

каучуков	затварящ		
механизъм	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	
J-лебедка	150	mm	
Аератор	Perlator

VidimaEco



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Кухненски смесители

Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 156,00

 хром	 212,00

B0442AA

B0443AA

VidimaOne Смесител за кухня - 
лят чучур 

присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
метална	ръкохватка	
тяло	-	лят	чучур	
Аератор	CASCADE		

съответства	на	стандарт	EN817

VidimaOne Смесител за кухня 
с изтеглящ чучур
 
присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS
изтеглящ	чучур	с	вграден	аератор
Метална	ръкохватка	с	индикация
за	топла	и	студена	вода
Шлаух	1500mm

съответства	на	стандарт	EN817

 хром	 102,00

 хром	 107,10

 хром	 113,10

B0431AA

B0432AA

B0433AA

VidimaJoy Смесител стенен за умивалник / 
кухня 
присъединяване	с	холендри	и	розетки
40	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
метална	ръкохватка	с	индикатор
за	топла	и	студена	вода
тръбен	чучур	
аератор	CASCADE		
съответства	на	стандарт	EN817

Код В0431АА В0432AA В0433АА
Размер чучур 110 mm 160 mm 200 mm

 хром	 137,00

 хром	 191,00

B0791AA

B0792AA

VidimaPosh Смесител за кухня 
с лят чучур 
 
47	mm	керамичен	Click	
затварящ	механизъм	на	IS	
Присъединяване	EASY-FIX	
с	гъвкави	връзки	G3/8“		
Нипели	G3/8	към	G1/2
Метална	ръкохватка		
Въртящ	лят	чучур		
Аератор	CASCADE		

VidimaPosh Смесител за кухня 
с изтеглящ чучур  
 
47	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS
Присъединяване	EASY-FIX
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
Нипели	G3/8	към	G1/2
Изтеглящ	чучур	с	вграден	аератор
Метална	ръкохватка	с	индикация	за	
топла	и	студена	вода
Шлаух	1500mm
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Seva II Смесител стоящ
за кухня с тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 107,10B7775AA

Seva II Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 134,60B7773AA

 хром	 150,50B0435AAVidimaJoy Подпрозоречен смесител за кухня

гъвкави	връзки	G3/8“	
47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм	-	
метална	ръкохватка	с	индикация	за	топла	и	
студена	вода
въртящ	тръбен	чучур	
аератор	CASCADE		
съответства	на	стандарт	EN817

36
0°

-6
0°

+6
0°

Кухненски смесители

 хром	 110,10B0430AAVidimaJoy Смесител за кухня

присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	връзки	G3/8“	
47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
метална	ръкохватка	с	индикаторза	топла	и	
студена	вода
тръбен	чучур			
аератор	CASCADE
съответства	на	стандарт	EN817

2xG3/8

 хром	 198,00B0434AAVidimaJoy Смесител за кухня с изтеглящ чучур
 
присъединяване	EASY-FIX	с	гъвкави	връзки	G3/8“	
47	mm	керамичен	Click	затварящ	механизъм
метална	ръкохватка	с	индикатор	
за	топла	и	студена	вода
изтеглящ	чучур	
аератор	CASCADE		
шлаух	1500	mm
съответства	на	стандарт	EN817



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

SevaLight Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	47mm	керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 119,20B8950AA

SevaMix Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 102,70B7380AA

SevaMix Смесител стоящ
за кухня с тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

 хром	 96,90B7382AA

SevaMix Смесител стоящ за кухня
с изтеглящ чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Шлаух	1500	mm

 хром	 130,50B7943AA

 хром	 103,00B0780AASevaFlow Смесител за кухня
тръбен чучур

40	mm	керамичен	Click	затварящ	
механизъм	на	IS
EASY-FIX	присъединяване	
с	гъвкави	връзки	G3/8“	
Въртящ	тръбен		чучур	
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	
топла	и	студена	вода
Аератор	Perlator	
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

SevaNew Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8		
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 98,60B3133AA

	 хром	 81,50B3135AASevaNew Смесител стенен за кухня
с тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm
керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

 хром	 123,00B0781AASevaFlow Смесител стенен за кухня
лят чучур

40mm	CLICK	керамичен	затварящ	
механизъм	на	Ideal	Standard	
Стандартно	S-присъединяване	
Метална	ръкохватка	с	индикатор	за	
топла	и	студена	вода	
Въртящ	лят	чучур	200	mm	
Аератор	Perlator

SevaNew Смесител стоящ
за кухня с тръбен чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 97,20B3134AA

	 хром	 119,90B7942AASevaNew Смесител стоящ за кухня с 
изтеглящ чучур

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Шлаух	1500	mm



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

 хром	 81,70B9954AASevaFresh Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Без	изпразнител
Аератор	Perlator

	 хром	 95,60B9955AASevaFresh Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
Тръбен	чучур	R200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

	 хром	 82,20B9956AASevaFresh Смесител стенен за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

SevaEco Смесител стенен за кухня
 
едноръкохватков,	40	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

 хром	 85,20B7925AA

SevaEco Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 82,30B7787AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

SevaM Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 81,70B1387AA

SevaM Смесител стенен за кухня
 
едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

 хром	 82,20B1484AA

SevaM Смесител стоящ за кухня
 
едноръкохватков,	47	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур	
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 108,30B1810AA

SevaM II Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керами-
чен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за
присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 73,00B7831AA

SevaM II Смесител стенен
за кухня с тръбен чучур

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

 хром	 73,40B7927AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

SevaLoop Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	35	mm		керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединя-
ване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 68,50B7710AA

SevaLoop Смесител стенен за кухня
 
едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	тръбен	чучур	
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Perlator

	 хром	 77,30B7923AA

 хром	 58,50B2998AASirius Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	35	mm	керамичен
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8
за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 Gris	Anthracite	 142,00

	 Gris	 142,00

	 Virginia	Mouchete	 142,00

	 вiege	 142,00

	 Satin	 142,00

B2142PO

B2142PR

B2142LO

B2142TF

B2142A0

Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	40	mm		керамичен
затварящ	механизъм	CLICK
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Cascade

Orion Смесител стоящ за кухня

едноръкохватков,	35	mm	керамичен	
затварящ	механизъм
въртящ	се	лят	чучур
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
Аератор	Perlator

 хром	 42,30	B5195AA
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Ahat Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
въртящ	се	лят	чучур	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade

 хром	 189,00B1808AA

Retro Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми,
въртящ	се	тръбен	чучур
S-лебедка	200	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	Cascade

 хром	 82,50

	 хром/злато	 86,80

B1476AA

B1476LS

Retro Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	с	каучукови	
затварящи	механизми,	с	верижка
въртящ	се	тръбен	чучур	J-лебедка	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade

 хром	 95,60B1832AA

SevaDuo Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	керамични
затварящи	механизми
въртящ	се	тръбен	чучур	R	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	
присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Cascade

 хром	 111,10B7440AA

SevaTrio Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	керамични	
затварящи	механизми	
Стандартно	присъединяване	с	
цилиндрични	гайки
въртящ	тръбен	чучур	U-200
Метални	ръкохватки
Аератор	Perlator

	 хром	 84,80B8628AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

Rositsa Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	с	каучукови	
затварящи	механизми,	с	верижка
въртящ	се	тръбен	чучур
J-лебедка	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 62,90B1833AA

Rositsa Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	тръбен	чучур	S-лебедка	200	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	тип	Perlator
В1437АА	-	с	J-лебедка

 хром	 49,60

	 хром	 50,80

B1432AA

B1437АА  

 хром	 86,00B8629AASevaTrio Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	керамични	
затварящи	механизми	
Гъвкави	връзки	G3/8	за	
присъединяване
Система	за	фиксиране	EasyFix
въртящ	тръбен	чучур	J-200
Метални	ръкохватки
Аератор	Perlator	

Iskar Смесител стенен за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	тръбен	чучур	U-лебедка	200	mm
Стандартно	присъединяване	
Аератор	тип	Perlator
В1394АА	-	с	S-лебедка

	 хром	 50,30

	 хром	 50,30

B1393AA

B1394AA

	 хром	 62,90B1834AAIskar Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator,	с	верижка
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Описание Номер Цвят Цена  
   без ДДС

VidimaEco Смесител стоящ за кухня

двуръкохватков,	каучукови
затварящи	механизми	G1/2
въртящ	се	тръбен	чучур	J	200	mm
Гъвкави	връзки	G3/8	за	присъединяване	
Система	за	фиксиране	EasyFix	
Аератор	Perlator

 хром	 62,70B2117AA

Кухненски смесители



Акрилни вани
Акрилни вани VidimaStorm 112 
Акрилни вани SevaMix 113
Акрилни вани Vidima/Sirius 114

111
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Описание Номер                                 Размер      Цвят Цена  
     без ДДС

B158801 Акрилна вана, 190 л 160x75 Бял 235,00

B159001 Акрилна вана, 250 л 170x80 Бял 240,00

B159101 Акрилна вана, 260 л 180x80 Бял 240,00

Акрилни вани VidimaStorm правоъгълни
за вграждане

Акрилни вани VidimaStorm правоъгълни
за вграждане

Забележка: Акрилните вани се доставят  с включен комплект крака.

Акрилни вани VidimaStorm



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер                                 Размер Цвят Цена  
     без ДДС

Акрилни вани SevaMix

 
Акрилни вани SevaMix - ъглови  вана ъглова  130х130 Бял 322,00

 Челен панел за вана    186,00 
 ъглова 130 см

 вана ъглова  140х140 Бял 339,00

 Поддържащ    22,20 
 комплект крака  
 за вана 130х130 и 
 140х140см

 Челен панел за вана   Бял 197,00 
 ъглова 140 см  

B156201

B157101 

B156301

B156667 
 

 
B157201

 Акрилна вана 120x70 Бял 200,00

 Акрилна вана 150x70 Бял 217,00

 Акрилна вана 160x70 Бял 217,00

 Акрилна вана 170x70 Бял 217,00

 Поддържащ    22,20 
 комплект крака

 Челен панел за вана,  150 Бял 103,80 
 височина 56 cm

 Челен панел за вана,  160 Бял 114,70 
 височина 56 cm

 Челен панел за вана,  170 Бял 114,70 
 височина 56 cm

 Страничен панел за  70 Бял 72,10 
 вана, височина 56 cm

Акрилни вани SevaMix -  
правоъгълни,”антислип”
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B155801

B155901

B156001

B156101

B156467 

B157401

B157501

B157601

B157701
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Описание Номер                                  Размер    Цвят Цена  
     без ДДС

 
Акрилни вани Sirius -  
правоъгълни

 вана  140х70 Бял 197,00

 вана 150x70 Бял 197,00

 вана 160x70 Бял 197,00

 вана 170x70 Бял 197,00

 Поддържащ    22,20 
 комплект крака

 Челен панел за вана 150 Бял 105,90

 Челен панел за вана 160 Бял 117,00

 Челен панел за вана 170 Бял 117,00

 Страничен панел  70 Бял 73,50

 Сифон за вана   38,40

B155401 

B155501

B155601

B155701

B156467 

B156701

B156801

B156901

B157001

B4986AA

Акрилни вани Vidima/Sirius

 вана  140х70 Бял 208,00

 вана 150x70 Бял 208,00

 вана 160x70 Бял 208,00

 вана 170x70  Бял 208,00

 Поддържащ    22,20 
 комплект крака

 Челен панел за вана 150 Бял 105,90

 Челен панел за вана 160 Бял 117,00

 Челен панел за вана 170 Бял 117,00

 Страничен панел  70 Бял 73,50

Акрилни вани Vidima  
правоъгълни,”антислип”

B155001

B155101

B155201

B155301 

B156467 

B156701

B156801 

B156901 

B157001 

Препоръчително комплектоване: 

Универсален автоматичен сифон за вана B4812AA 45,90 

с интегриран преливник и  
хромирана ръкохватка

Уплътнителна силиконова лента 38 mm,  B4963AC 24,60  
предпазваща проникването на вода и  
развиването на плесени по ръбовете на ваните

Уплътнителна декоративна пластмасова T282201 106,00  
лайсна от Ideal Standard, осъществяваща  
плавен и непромокаем преход между  
стената и ръба на ваната. 

Залепва се със санитарен силикон.

Универсална метална дръжка за вана, B7994AA 37,60   
направена от хромиран месинг.  
Препоръчва се при ъгловите вани.

Резервни части:

Присъединителен комплект за страничен панел C895700 16,70 

   
Присъединителен комплект за челен панел C895600 59,70     



Душ кабини 
и поддушови 
корита
Душ кабини VidimaTrend 116
Поддушови корита 117

115
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Описание               Номер Размер Стъкло Профил Цена  
          без ДДС

T2638AC 80x80 Мат кристал Бял 364,00

T2638YB 80x80 Мат кристал Сребрист 404,00

T2639AC 90x90 Мат кристал Бял 377,00

T2639YB 90x90 Мат кристал Сребрист 418,00

T2645AC 80x80 Акрил Бял 300,00

T2646AC 90x90 Акрил Бял 313,00

T2646YB 90x90 Акрил Сребрист 347,00

T2652AC 80x80 Кристал Бял 359,00

T2652YB 80x80 Кристал Сребрист 398,00

T2653AC 90x90 Кристал Бял 371,00

T2653YB 90x90 Кристал Сребрист 412,00

Овални душ кабини VidimaTrend

габарити A в C

80x80 42,5 77:79,5 77:79,5

90x90 57 87:89,5 87:89,5

T2640AC 70x70 Мат кристал Бял 241,00

T2640YB 70x70 Мат кристал Сребрист 268,00

T2641AC 80x80 Мат кристал Бял 249,00

T2641YB 80x80 Мат кристал Сребрист 277,00

T2642AC 90x90 Мат кристал Бял 260,00

T2642YB 90x90 Мат кристал Сребрист 288,00

T2654AC 70x70 Кристал Бял 233,00

T2654YB 70x70 Кристал Сребрист 260,00

T2655AC 80x80 Кристал Бял 241,00

T2655YB 80x80 Кристал Сребрист 269,00

T2656AC 90x90 Кристал Бял 251,00

T2656YB 90x90 Кристал Сребрист 280,00

Квадратни душ кабини VidimaTrend

габарити A в C

70x70 36,5 67:69,5 67:69,5

80x80 43,5 77:79,5 77:79,5

90x90 50,5 87:89,5 87:89,5

T2643AC 70x90 Мат кристал Бял 255,00

T2643YB 70x90 Мат кристал Сребрист 283,00

T2644YB 75x90 Мат кристал Сребрист 288,00

T2657AC 70x90 Кристал Бял 247,00

T2657YB 70x90 Кристал Сребрист 275,00

T2658AC 75x90 Кристал Бял 251,00

Правоъгълни душ кабини VidimaTrend

габарити A в C

70x90 42 67:69,5 87:89,5

75x90 45,5 72:74,5 87:89,5

Забележка:     закръгление 550 mm

Душ кабини VidimaTrend

Ролки (резервни) за овална кабина бял профил T000345AC 32,40

Ролки (резервни) за обална кабина сребрист профил T000345YB 31,80 

Ролки (резервни) за квадратна и правоъгълна кабина бял профил T000346AC 17,10   

Ролки (резервни) за квадратна и правоъгълна кабина сребрист профил T000346YB 17,60   



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.

Са
ни

т
ар

на
 к

ер
ам

ик
а

М
еб

ел
и 

за
 б

ан
я

См
ес

ит
ел

и
Ак

ри
лн

и 
ва

ни
Ак

се
со

ар
и

Д
ру

ги
Д

уш
 к

аб
ин

и 
и

 п
од

ду
ш

ов
и 

ко
ри

т
а

Д
уш

 к
ом

пл
ек

т
и

117

Описание Номер Размер Цвят Цена  
       без ДДС

Поддушово корито квадратно  80x80 бял 160,00W838501

 
Поддушово корито квадратно  80x80 бял 165,00W837501

Поддушови корита

 90x90 бял 199,00W830001

 
Поддушово корито квадратно 
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Описание Номер Размер Цвят Цена  
       без ДДС

 
Поддушово корито ъглово  80x80 бял 180,00

 90x90 бял 210,00

W837901

W838001

 
Поддушово корито ъглово  80x80 бял 180,00

 90x90 бял 210,00

W838701

W838901

 

Сифон Æ60 за поддушово корито B4988AA 19,80

Сифон Æ90 за поддушово корито   D5815AA 47,90 

Сифон Æ90 за поддушово корито   B1593AA 28,40   

Поддушови корита



Душ 
комплекти
Душ комплекти SevaTrio 120
Душ комплекти VidimaTrend 121
Душ комплекти VidimaStorm 124
Душ комплекти VidimaRain 126
Душ комплекти SevaJet 127
Други 131

119
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

Душ комплекти SevaTrio

  288,00
Душова система със смесител SevaTrio     

Съдържа:
- смесител за душ SevaTrio с керамични затварящи 
механизми, метални ръкохватки и стандартно 
присъединяване със скрити холендри и розетки
- щанга с въртящ се фиксиран душ Ø200 mm
- удължител за щанга 150 mm - A860873AA
- трифункционален ръчен душ, самопочистващ се
- двойно оплетен метален шлаух, 1500 mm
-   ограничител дебит 9,5 l/min.*

Опаковка: в кутия

B8817AA 

* За смесители, произвеждани след 01.04.2013 г.



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена 
   без ДДС 

в9098АА

в9097АА 

Комплект тръбно окачване VidimaTrend 
Съдържа: 
тръбно регулируемо окачване 90 cm 
1-функционален ръчен душ 95 mm, 
пластмасов шлаух Ultraflex 1750 mm 
пластмасова сапуниера

Комплект тръбно окачване VidimaTrend 
Съдържа: 
тръбно регулируемо окачване 90 cm 
3-функционален ръчен душ 95 mm, 
пластмасов шлаух Ultraflex 1750 mm 
пластмасова сапуниера

Комплект тръбно окачване VidimaTrend 
Съдържа: 
тръбно регулируемо окачване 90 cm 
3-функционален ръчен душ 120 mm, 
пластмасов шлаух Ultraflex 1750 mm 
пластмасова сапуниера

Oпаковка: в кутия

в9096АА

  150,90

  119,70

  138,40

Душ комплекти VidimaTrend
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

в9106АА

Душов комплект за стенен смесител
VidimaTrend 
Съдържа: 
тръбно окачване с ръчен превключва-
тел  
180 mm горен фиксиран душ
95 mm еднофункционален ръчен душ 
пластмасов шлаух Ultraflex 1750 mm
пластмасов шлаух Ultraflex 300 mm 

Oпаковка: в кутия

Душов комплект за вграден смесител
VidimaTrend
Съдържа: 
тръбно окачване с ръчен превключва-
тел  
180 mm горен фиксиран душ
95 mm еднофункционален ръчен душ 
пластмасов шлаух Ultraflex 1750 mm

Oпаковка: в кутия

в9105АА  352,00

  352,00

Душ комплекти VidimaTrend



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер Цвят Цена 
   без ДДС 

в9100ААРъчен душ VidimaTrend
95 mm, еднофункционален 
Ограничител на дебит 8 л/мин.

Oпаковка: в кутия

в9101ААРъчен душ VidimaTrend
120 mm, еднофункционален
Ограничител на дебит 8 л/мин. 

Oпаковка: в кутия

в9102ААРъчен душ VidimaTrend
95 mm, трифункционален
Ограничител на дебит 8 л/мин. 

Oпаковка: в кутия

в9103ААРъчен душ VidimaTrend
120 mm, трифункционален
Ограничител на дебит 8 л/мин. 

Oпаковка: в кутия

  21,40

  36,50

  40,10

  52,10

в9104АА  98,90
Тръбно регулируемо окачване 
VidimaTrend
90 cm, пластмасова сапуниера 

Oпаковка: в кутия
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

  144,90B8507АА 

  160,00B8512АА

Душ комплекти VidimaStorm

Тръбно регулируемо окачване VidimaStorm

90 cm, хромирана пластмасова сапуниера

Oпаковка: в кутия

в8513АА  109,70

Комплект тръбно окачване VidimaStorm 
 
тръбно регулируемо окачване 90 cm 
Самопочистващ се трифункционален ръчен душ 100 mm, 
пластмасов шлаух 1750 mm 
хромирана пластмасова сапуниера
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия

Комплект тръбно окачване VidimaStorm 
 
тръбно регулируемо окачване 90 cm 
Самопочистващ се еднофункционален ръчен душ 100 mm,  
пластмасов шлаух 1750 mm 
хромирана пластмасова сапуниера
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

в8819AA

в8515AA

 хром 101,00в8514AAДуш за вграждане VidimaStоrm, конзолен 
с рамо 300 mm
размер Æ120 mm

с рамо 300 mm
размер Æ180 mm

Ограничител на дебит 12 л/мин.

Oпаковка: в кутия

 хром 109,30

 хром 101,00в8818AAДуш за вграждане VidimaStоrm, вертикален 
с рамо 300 mm
размер Æ120 mm

с рамо 300 mm
размер Æ180 mm

Ограничител на дебит 12 л/мин.

Oпаковка: в кутия

 хром 109,30

в8508AA  52,10

  33,70B8503AA

125

Ръчен душ Vidima Storm
100 mm
трифункционален 
Самопочистващ се
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия

Ръчен душ Vidima Storm 
100 mm
еднофункционален 
Самопочистващ се
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

  87,80B8501АА

  69,20B8496АА

  40,10в8497AA

  21,40в8492AA

Душ комплекти VidimaRain

Тръбно регулируемо окачване VidimaRain

60 cm, прозрачна пластмасова сапуниера

Oпаковка: в кутия

в8502АА  43,40

Комплект тръбно окачване VidimaRain 
тръбно регулируемо окачване 60 cm 
Самопочистващ се трифункционален ръчен душ 80 mm  
пластмасов шлаух 1750 mm  
прозрачна пластмасова сапуниера
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия

Комплект тръбно окачване VidimaRain 
тръбно регулируемо окачване 60 cm 
Самопочистващ се еднофункционален ръчен душ 80 mm 
пластмасов шлаух 1750 mm
прозрачна пластмасова сапуниера
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия

Ръчен душ Vidima Rain
80 mm
трифункционален 
Самопочистващ се
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия

Ръчен душ Vidima Rain 
80 mm
еднофункционален 
Самопочистващ се
Ограничител на дебит 8 л/мин.
Oпаковка: в кутия



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

 хром 85,50в9372AAКомплект тръбно окачване SevaJet L3
Съдържа:
тръбно регулируемо окачване 90 cm
3-функционален ръчен душ 100 mm,
двойно оплетен метален шлаух 1500 mm
пластмасова сапуниера

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

SevaJet

Комплект тръбно окачване SevaJet L1
Съдържа:
тръбно регулируемо окачване 90 cm
1-функционален ръчен душ 100 mm,
двойно оплетен метален шлаух 1500 mm
пластмасова сапуниера

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

 хром 80,10в9371AA

Комплект тръбно окачване SevaJet M3
Съдържа:
тръбно регулируемо окачване 90 cm
3-функционален ръчен душ 80 mm,
двойно оплетен метален шлаух 1500 mm

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

 хром 69,40в9366AA
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

  63,00в9365ААКомплект тръбно окачване SevaJet M1
Съдържа:
тръбно регулируемо окачване 90 cm
1-функционален ръчен душ 80 mm,
двойно оплетен метален шлаух 1500 mm

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

SevaJet

  49,20в9394ААКомплект тръбно окачване SevaJet S2
Съдържа:
тръбно регулируемо окачване 60 cm
2-функционален ръчен душ 70 mm,
двойно оплетен метален шлаух 1500 mm

Опаковка: в кутия

  40,80в9393ААКомплект тръбно окачване SevaJet S1
Съдържа:
тръбно регулируемо окачване 60 cm
1-функционален ръчен душ 70 mm,
двойно оплетен метален шлаух 1500 mm

Опаковка: в кутия



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Ръчен душ SevaJet L1
1-функционален, 100 mm

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

  18,00в9364AA

 хром 19,60в9367AA

Ръчен душ SevaJet L3
3-функционален, 100 mm

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

 хром 26,50в9368AA

Ръчен душ SevaJet М1
1-функционален, 80 mm

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия

 хром 13,70в9363AA

Ръчен душ SevaJet М3
3-функционален, 80 mm

Ограничител на дебит 7,6 л/мин.

Опаковка: в кутия



Ценова листа Vidima 2014 / Душ комплекти130

Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

SevaJet

  7,40в9391AAРъчен душ SevaJet S1
1-функционален, 70 mm

Опаковка: в кутия

  11,50в9392AAРъчен душ SevaJet S2
2-функционален, 70 mm

Опаковка: в кутия

  92,00в9370AAГорен душ SevaJet M1
Ø 200, рамо 100 mm
Ограничител на дебит 9,5 л/мин.*

Опаковка: в кутия

  92,00в9369AAГорен конзолен душ SevaJet M1
Ø 200, конзола 300 mm
Ограничител на дебит 9,5 л/мин.*

Опаковка: в кутия

* За душове, произвеждани след 01.04.2013 г.



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

Метален шлаух  с тежест

за изтеглящ се душ  
в кухненски смесител 

Oпаковка: в кутия

Метален шлаух за ръчен душ

двойно оплетен, 1500 mm

Oпаковка: в кутия

Метален шлаух за ръчен душ

двойно оплетен, 2000 mm

Oпаковка: в кутия

  21,50

  17,40

  23,70

в960460NU

в964950AA

в964951AA

Пластмасов шлаух за ръчен душ 
1750 mm

Oпаковка: в кутия

  10,70в8536AA

Други

Тръбно регулируемо окачване  Vidima

65 cm, с въртяща окачалка

Oпаковка: в кутия

  30,60в2661AA

  24,40в2662AAТръбно регулируемо окачване Standard

60.5 cm

Oпаковка: в кутия



Ценова листа Vidima 2014 / Душ комплекти132

Описание Номер   Цена 
   без ДДС 

 хром 124,00A1975AA
 
Чучур за вграждане 
Аератор “Cascade”

Oпаковка: в кутия

  3,20B4493ААОкачалка за ръчен душ

Oпаковка: в кутия

Ръчен душ Retro

еднофункционален

Oпаковка: в кутия

  28,80B964737АА

Изтеглящ се душ 

за кухненски смесител 

Oпаковка: в кутия

  30,80B960530АА

Други

  9,70в964718AAОкачалка за ръчен душ

въртяща

Oпаковка: в кутия



Аксесоари
Аксесоари VidimaStorm 134
Аксесоари SevaFresh 136
Аксесоари SevaM 138

133



Ценова листа Vidima 2014 / Аксесоари134

Стъклена сапуниера  с държач
Резервна част:
Стъклена сапуниера

Опаковка: кутия

Стъклена чаша с държач
Резервна част:
Стъклена чаша

Опаковка: кутия

Диспенсер за течен сапун, стъкло
Резервна част:
Стъклен контейнер

Опаковка: кутия

Хавлийник за биде

Опаковка: кутия

  40,60

  34,30

  71,80

  31,20

  12,50

  34,30

в8931AA

в8932AA

в8937AA

B8968NU

в8935АА

в8933АА

Единична закачалка

Опаковка: кутия

Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

  19,80B8965NU

  19,80B8966NU

Аксесоари VidimaStorm



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

Хавлийник, 473 mm

Опаковка: кутия

Поставка за тоалетна хартия

Опаковка: кутия

Четка за WC конзолна, стъклена
Резервна част:
Стъклен съд за четка

Опаковка: кутия

  49,90

  41,60

  56,20

в8934AA

в8938АА

в8936АА

Стъклена полица 500 mm
Резервна част:
Стъклена плоскост

Опаковка: кутия

  49,90в8930AA

  31,20 B8964NU

  26,10B8967NU



Ценова листа Vidima 2014 / Аксесоари136

Стъклена сапуниера с държач

Опаковка: в блистер

Полица за тоалетни принадлежности 
стъклена, 500 мм

Опаковка: в блистер

Стъклена чаша с държач

Опаковка: в блистер

Метална сапуниера с държач

Опаковка: в блистер

  19,80

  29,10

  19,80

  27,10

  23,90B0234AAПоставка за тоалетна хартия

Опаковка: в блистер

Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

Аксесоари SevaFresh

B0230AA

B0231AA

B0232AA

B0233AA



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

Поставка за тоалетна хартия

Опаковка: в блистер

  19,80

  13,50

  22,90

B0235AA

B0236AA

B0237AA

  26,10

  31,20

  116,60

B0238AA

B0240AA

B0239AA

Двойна закачалка

Опаковка: в блистер

Хавлийник овален

Опаковка: в блистер

Хавлийник 500 мм

Опаковка: в блистер

Четка за WC, конзолна, стъкло

Опаковка: в кутия

Поставка за хавлии

Опаковка: в кутия



Ценова листа Vidima 2014 / Аксесоари138

Стъклена сапуниера 
с държач

Опаковка: в блистер

Метална сапуниера с държач

Опаковка: в блистер

Стъклена чаша с държач

Опаковка: в блистер

Единична закачалка

Опаковка: в блистер

  14,40

  20,90

  14,70

  8,90

  7,80

в8398AA

в8400AA

в8399AA

в8405AA

в8404AA

Двойна закачалка

Опаковка: в блистер

Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

Аксесоари SevaM



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

Полица за тоалетни принадлежности

Опаковка: в блистер

  24,20

  35,60

  16,40

в8396AA

в8397AA

в8401AA

  23,90в8402AA

Полица за тоалетни принадлежности
стъклена, 500 mm, с протектор

Опаковка: в блистер

Хавлийник, кръгъл 160mm

Опаковка: в блистер

Хавлийник 600mm 

Опаковка: в блистер

Хавлийник 400mm 

Опаковка: в блистер

  23,10в8403AA



Ценова листа Vidima 2014 / Аксесоари140

Описание Номер  Цена 
   без ДДС 

  25,80

  26,30

в8406AA

в8407AA

  18,00в8408AA

Четка WC, конзолна, стъкло

Опаковка: в кутия

Диспенсер за течен сапун, стъкло

Опаковка: в блистер

Поставка за тоалетна хартия

Опаковка: в блистер

Аксесоари SevaM

Кошче за WC, 5 литра

Опаковка: в кутия

  58,10в2539АА

Кошче за WC, 3 литра

Опаковка: в кутия

  32,80в2538АА
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Други
Специални аксесоари 142
Кранове 143
Сифони 144 
Инсталационни системи 146



Ценова листа Vidima 2014 / Други142

Описание	 Номер	 		 Цена	
	 	 	 без	ДДС	

Държач	450	mm,	Ø35	mm

L-образен	държач,	Ø35	mm

Подвижен	държач
Държач	за	тоалетна	хартия

	 	 103,90

	 	 272,00

  272,00

	  525,00 

  54,50

S6452MY

S6473MY	 десен

S6474MY	 ляв

S6360MY

S6363MY

Специални аксесоари

вентил	
контролно-регулиращ

B1529AA хром      6,70



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание	 	 Номер	 Цвят	 Цена	
	 	 	 	 без	ДДС

Кранове

Кран	промивен	3/4”
напорен	за	WC

B2465AA хром 39,30

B6928AA хром 53,00

B7120AA хром 47,60

B5131AA	 хром 3,30

Кран	промивен,	напорен

в6928AA	- с настройващ винтил за писоар

в7120AA - без настройващ винтил за писоар

в5131АА	- адаптер L Ø14

B7391AA хром 95,70Кран	промивен,	за	вграждане

Pозетка	с	тапа
за	сифон	1	1/4”

B4801AA  9,50



Ценова листа Vidima 2014 / Други144

Описание	 	 Номер	 	 Цена	
	 	 	 	 без	ДДС

Сифони

W340067  36,50Сифон	за	писоар
хоризонтално оттичане

	W340167	  41,30Сифон	за	писоар
вертикално оттичане

Сифон	тръбен	за	мивка,	1	1/4”	

Сифон	тръбен	за	биде,	1	1/4”	

A2305AA  20,10

Сифон	за	вана
универсален, автоматичен,
с интегриран преливник и
хромирана  ръкохватка

B4812AA  45,90

Сифон	за	поддушово	корито	60 B4988AA  19,80

A2307AA  37,90



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание	 	 Номер	 	 Цена	
	 	 	 	 без	ДДС

B4800AA  22,50Сифон	1	1/2”	

за кухня

с допълнителен преливник

Сифон	за	поддушово	корито	90 B1593AA  28,40

Сифон	за	поддушово	корито	90 D5815AA  47,90
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Инсталационни системи

Описание	 	 Номер	 	 Цена	
	 	 	 	 без	ДДС

Структура	за	вграждане	на	конзолна	тоалетна	чиния
фиксиране	към	пода	и	стената*
Казанче комплект (пълнещ и изпразващ механизъм), 3/6 литра
Антикондензационно покритие на казанчето

Инсталационни размери:
дълбочина: 135-245 mm
височина: 1100-1300 mm
широчина: 350 mm

Ъглов спирателен кран G1/2’’, горно захранване с вода
Комплектът включва всички крепежни елементи и свързващи тръби
Възможност за допълнителна настройка на обем за измиване от 6/3 л на 4,5/3 л 
Издържа на натоварване до 400 кг 

За окомплектоване с двоен бутон 
(поръчва се отделно):
	-	Двоен	бутон,	хром:	
	 W3708AA
	-	Двоен	бутон,	мат	хром:	
	 W3708AD
	-	Двоен	бутон,	бял:	
	 W3708AC
	-	Двоен	бутон	ROUND,	хром:	
	 W3709AA

Структура	за	вграждане	на	конзолна	тоалетна	чиния
фиксиране	към	пода*
Казанче комплект (пълнещ и изпразващ механизъм), 3/6 литра
Антикондензационно покритие на казанчето
Инсталационни размери:
дълбочина: 180 mm
височина: 1100-1300 mm
широчина: 350 mm

Ъглов спирателен кран G1/2’’, горно захранване с вода
Комплектът включва всички крепежни елементи и свързващи тръби
Възможност за допълнителна настройка на обем за измиване от 6/3 л  на 4,5/3 л
Издържа на натоварване до 400 кг

За окомплектоване с двоен бутон 
(поръчва се отделно):
	-	Двоен	бутон,	хром:	
	 W3708AA
	-	Двоен	бутон,	мат	хром:	
	 W3708AD
	-	Двоен	бутон,	бял:	
	 W3708AC
	-	Двоен	бутон	ROUND,	хром:	
	 W3709AA

W370567  189,00

W370767  249,00

* Налични от септември 2013 г.



Всички посочени цени са в лева и без начислен ДДС. Производителят запазва правото си за промени в цените и номенклатурата.
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Описание	 	 Номер	 	 Цена	
	 	 	 	 без	ДДС

Структура	за	вграждане	
Diamante	Evo

Казанче комплект с двоен бутон 3/6 или 4,5/9 l
Двоен бутон W3085AA
Регулируема на височина рамка
Антикондензационно покритие на казанчето
Ъглов спирателен кран 1/2”, горно захранване с вода
Комплектът включва крепежни елементи и отходни тръби;
Минимална дълбочина 120 mm

C0067AA хром бутон 299,00

W3708AA	 хром	 54,40

W3708AD	 мат хром	 54,40

W3708AC	 бял	 44,40

W3709AA	 хром	 54,40

Двоен	бутон*
ABS материал
230 х 170 x 10,2 mm
0,5 kg

Двоен	бутон	ROUND*
ABS материал
230 х 170 x 10,2 mm
0,5 kg

280

120-170500

Ø90/100/110

11
50

63
5

10
00

35
10

0

0-
20

0

230
180

83

140

120

400±10

* Налични от септември 2013 г.
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Инсталационни системи

Описание	 	 Номер	 	 Цена	
	 	 	 	 без	ДДС

Комплект	за	понижаване	на	шума
за	конзолна	тоалетна	чиния

T604900  14,50

Комплект	за	понижаване	на	шума
за	мивка

T606200  13,40

Инсталационна	рамка	за	конзолно	биде

Допълнително трябва да се поръча :
монтажен комплект

Опция: крака регулируеми на височина

VV610010  231,00

VV622405  18,10

VV620001  53,50

Инсталационна	рамка	SIMFLEX	за	мивка

Допълнително трябва да се поръча :
монтажен комплект

Опция: крака регулируеми на височина

VV611010  227,00

VV622405  18,10

VV620001  53,50

W370067  97,00

W3091AA  45,60

Казанче	за	вграждане	в	стена
Състои се от:
- казанче  3/6 литра с 
  антикондензационно покритие;
- ъглов спирателен кран G1/2, горно 
  захранване;
- свързваща тръба;
- отходна полиетиленова тръба.

За окомплектоване с двоен бутон 
(поръчва се отделно)
Двоен	бутон,	хром 
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Индекс

A	

A1000NU	 		58,	62

A1975AA	 		132

A2305AA	 		50,	144

A2307AA	 		50,	144

A3405AA	 		144

A5527AA	 		56

A5633AA	 		56

A6069AA	 		62

A6070AA	 		62

A6071AA	 		58

A6072AA	 		58

A6186AA	 		60

A6187AA	 		60

B	

B0230AA	 		136

B0231AA	 		136

B0232AA	 		136

B0233AA	 		136

B0234AA	 		136

B0235AA	 		137

B0236AA	 		137

B0237AA	 		137

B0238AA	 		137

B0239AA	 		137

B0240AA	 		137

B0358AA	 		77

B0359AA	 		77

B0360AA	 		77

B0425AA	 		61

B0427AA	 		61

B0428AA	 		61

B0429AA	 		61

B0430AA	 		62,	102

B0431AA	 		62,	101

B0432AA	 		62,	101

B0433AA	 		62,	101

B0434AA	 		62,	102

B0435AA	 		62,	102

B0436AA	 		57

B0437AA	 		57

B0438AA	 		57

B0439AA	 		57

B0440AA	 		57

B0441AA	 		58

B0442AA	 		58,	101

B0443AA	 		58,	101

B0774AA	 		68

B0775AA	 		68

B0776AA	 		68

B0777AA	 		68

B0778AA	 		69

B0779AA	 		69

B0780AA	 		69,	103

B0781AA	 		69,	104

B0782AA	 		68

B0783AA	 		59

B0784AA	 		59

B0785AA	 		59

B0786AA	 		59

B0787AA	 		59

B0788AA	 		59

B0789AA	 		59

B0790AA	 		60

B0791AA	 		60,	101

B0792AA	 		60,	101

B1024AA	 		86

B1106АА	 		95

B1349АА	 		95

B1356AA	 		89

B1356LS	 		89

B1361AA	 		95

B1384AA	 		78

B1385AA	 		78

B1386AA	 		79

B1387AA	 		79,	106

B1388AA	 		78

B1390AA	 		97

B1391AA	 		97

B1392АА	 		97

B1393AA	 		98,	109

B1394AA	 		109

B1394АА	 		98

B1395AA	 		98

B1396AA	 		98

B1397AA	 		97

B1398AA	 		97

B1432AA	 		96,	109

B1437АА	 		96,	109

B1441AA	 		95

B1448AA	 		96

B1476AA	 		90,	108

B1476LS	 		90,	108

B1477AA	 		89

B1477LS	 		89

B1478AA	 		89

B1478LS	 		89

B1484AA	 		79,	106

B1485AA	 		78

B1501AA	 		144

B1529AA	 		142

B1593AA	 		50,	118

B1593АА	 		145

B1663AA	 		89

B1663LS	 		89

B1700AA	 		87

B1781AA	 		89

B1781LS	 		89

B1802AA	 		88

B1803AA	 		88

B1805AA	 		88

B1808AA	 		88,	108

B1810AA	 		79,	106

B1832AA	 		90,	108

B1833AA	 		96,	109

B1834AA	 		98,	109

B1885АА	 		78

B2002AA	 		95

B2056АА	 		79

B2057AA	 		144,	145,	148

B2113AA	 		99

B2115AA	 		99

B2117AA	 		100,	110

B2118AA	 		99

B2120AA	 		99

B2121AA	 		100

B2142A0	 		107

B2142LO	 		107

B2142PO	 		107

B2142PR	 		107

B2142TF	 		107

B2465AA	 		143

B2538АА	 		140

B2539АА	 		140

B2661AA	 		131

B2662AA	 		131

B2914AA	 		78

B2993АА	 		85

B2994AA	 		84

B2996AA	 		84

B2997АА	 		84

B2998AA	 		85,	107

B3131AA	 		70

B3133AA	 		71,	104

B3134AA	 		71,	104

B3135AA	 		71,	104

B3136AA	 		70

B3137AA	 		70

B3138AA	 		70

B3175АА	 		84

B3176АА	 		84

B3180AA	 		84

B3182AA	 		84

B3515AA	 		85

B4493АА	 		132

B4800AA	 		145

B4801AA	 		143

B4812AA	 		114

B4881AC	 		142

B4963AC	 		114

B4986AA	 		114

B4988AA	 		50

B4988АА	 		144

B5131AA	 		143

B5190AA	 		86

B5191AA	 		86

B5192AA	 		86

B5193AA	 		86

B5194AA	 		86

B5195AA	 		86,	107

B6928AA	 		17,	143

B6928АА	 		17

B7120AA	 		17,	143

B7120АА	 		17

B7378AA	 		66

B7380AA	 		67,	103

B7382AA	 		67,	103

B7384AA	 		66

B7385AA	 		66

B7386AA	 		66

B7389AA	 		66

B7390АА	 		66

B7391AA	 		143

B7391АА	 		17

B7429AA	 		91

B7431AA	 		91

B7433АА	 		92

B7435АА	 		91

B7436AA	 		91

B7440AA	 		92,	108

B7447AA	 		87

B7449AA	 		87

B7451AA	 		87

B7504АА	 		91

B7505AA	 		91

B7609AA	 		87

B7615AA	 		85

B7701AA	 		82

B7703AA	 		82

B7705AA	 		82

B7706AA	 		82

B7710AA	 		83,	107

B7711AA	 		83

B7712АА	 		83

B7713AA	 		82

B7714АА	 		82

B7759AA	 		63

B7761AA	 		63

B7763AA	 		63

B7765AA	 		64

B7767AA	 		63

B7773AA	 		64,	102

B7775AA	 		64,	102

B7777AA	 		72

B7781AA	 		72

B7782АА	 		72

B7783AA	 		72

B7784АА	 		72

B7787AA	 		73,	105

B7821AA	 		80

B7823AA	 		80

B7825AA	 		81

B7827AA	 		80

B7831AA	 		81,	106

B7923AA	 		83,	107

B7924AA	 		72

B7925AA	 		73,	105

B7926AA	 		80

B7927AA	 		81,	106

B7928AA	 		63

B7930AA	 		73

B7942AA	 		71,	104

B7943AA	 		67,	103

B7976AA	 		64

B7977AA	 		64

B7994AA	 		114

B8396AA	 		139

B8397AA	 		139

B8398AA	 		138

B8399AA	 		138

B8400AA	 		138

B8401AA	 		139

B8402AA	 		139

B8403AA	 		139

B8404AA	 		138

B8405AA	 		138

B8406AA	 		140

B8407AA	 		140

B8408AA	 		140

B8492AA	 		126

B8496АА	 		126

B8497AA	 		126

B8501АА	 		126

B8502АА	 		126

B8503AA	 		125

B8507АА	 		124

B8508AA	 		125

B8512АА	 		124

B8513АА	 		124

B8514AA	 		125,	127,	129

B8515AA	 		125

B8536AA	 		131

B8623AA	 		93

B8624AA	 		93

B8625AA	 		93

B8626AA	 		93

B8628AA	 		94,	108

B8629AA	 		94,	109

B8817AA	 		120

B8818AA	 		125

B8819AA	 		125

B8930AA	 		135

B8931AA	 		134

B8932AA	 		134

B8933АА	 		134

B8934AA	 		135

B8935АА	 		134

B8936АА	 		135

B8937AA	 		134

B8938АА	 		135

B8944AA	 		65

B8946AA	 		65

B8948AA	 		65

B8950AA	 		65,	103

B8952AA	 		65

B8953AA	 		65

B8964NU	 		135

B8965NU	 		134

B8966NU	 		134

B8967NU	 		135

B8968NU	 		134

B9096АА	 		121

B9097АА	 		121

B9098АА	 		121

B9100АА	 		123

B9101АА	 		123

B9102АА	 		123

B9103АА	 		123

B9104АА	 		123

B9105АА	 		122

B9106АА	 		122

B9363AA	 		129

B9364AA	 		129

B9365АА	 		128

B9366AA	 		127

B9367AA	 		129

B9368AA	 		129

B9369AA	 		130

B9370AA	 		130

B9371AA	 		127

B9372AA	 		127

B9392AA	 		130

B9393АА	 		128

B9394АА	 		128

B9944AA	 		74

B9945AA	 		74

B9946AA	 		74

B9947AA	 		74

B9948AA	 		75

B9949AA	 		75

B9950AA	 		75

B9951AA	 		75

B9952AA	 		76

B9954AA	 		76,	105

B9955AA	 		76,	105

B9956AA	 		76,	105

B155001	 		114

B155101	 		114

B155201	 		114

B155301	 		114

B155401	 		114

B155501	 		114

B155601	 		114

B155701	 		114

B155801	 		113

B155901	 		113

B156001	 		113

B156101	 		113

B156201	 		113

B156301	 		113

B156467	 		113,	114

B156667	 		113

B156701	 		114

B156801	 		114

B156901	 		114

B157001	 		114

B157101	 		113

B157201	 		113

B157401	 		113

B157501	 		113

B157601	 		113

B157701	 		113
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B158801	 		112

B159001	 		112

B159101	 		112

B960460NU	 		131

B960530АА	 		132

B960560АА	 		50

B960561AA	 		50

B964718AA	 		132

B964737АА	 		132

B964950AA	 		131

B964951AA	 		131

C	

C0067AA	 		147

C895600	 		114

C895700	 		114

D	

D90A271NU	 		49

D90A272AC	 		50

D90A337NU	 		50

D98A029NU	 		48

D5815AA	 		50,	118,	145

D968688NU	 		48

E	

E404901	 		34

E405001	 		34

E405101	 		38

E405501	 		33

E405601	 		33

E405701	 		33

E405801	 		33

E405901	 		34

E406001	 		34

E406101	 		47

E406201	 		35

E406301	 		35

E406401	 		36

E406501	 		35

E406601	 		36

E406701	 		36

E406801	 		37

E406901	 		36

E407001	 		37

E407101	 		38

E407201	 		38

E407301	 		38

E407401	 		38

E407701	 		38

E407801	 		38

E407901	 		38

EV287AA	 		49

J	

J4665BJ	 		49

J4666BJ	 		49

J287567	 		49

J287600	 		50

J391167	 		49

J483301	 		112

K	

K7310BJ	 		49

K714467	 		50

K785401	 		50

P	

P280701	 		47

R	

R6579BG	 		48

R6579вG	 		48

R6580BG	 		48

R6580вG	 		48

R758967	 		48

RR641677	 		50

RR646085	 		48

RR646090	 		48

RR650580	 		48

RR654670	 		50

RR818900	 		50

S	

S6360MY	 		142

S6363MY	 		142

S6452MY	 		142

S6473MY	 		142

S6474MY	 		142

SV83267	 		50

SV98467	 		48

SV99567	 		48

SV99667	 		48

T	

T000345AC	 		116

T000345YB	 		116

T000346AC	 		116

T000346YB	 		116

T2638AC	 		116

T2638YB	 		116

T2639AC	 		116

T2639YB	 		116

T2640AC	 		116

T2640YB	 		116

T2641AC	 		116

T2641YB	 		116

T2642AC	 		116

T2642YB	 		116

T2643AC	 		116

T2643YB	 		116

T2644YB	 		116

T2645AC	 		116

T2646AC	 		116

T2646YB	 		116

T2651YB	 		116

T2652AC	 		116

T2652YB	 		116

T2652YC	 		116

T2653AC	 		116

T2653YB	 		116

T2653YC	 		116

T2654YB	 		116

T2655AC	 		116

T2655YB	 		116

T2655YC	 		116

T2656AC	 		116

T2656YB	 		116

T2656YC	 		116

T2657AC	 		116

T2657YB	 		116

T2658AC	 		116

T282201	 		114

T299067	 		49

T604900	 		148

T606200	 		148

V	

V624001	 		47

VV610010	 		148

VV611010	 		148

VV620001	 		148

VV622405	 		148

W	

W3002BM	 		49

W3013xx	 		49

W3091AA	 		148

W3403AC	 		50

W3404MY	 		17,	50

W3708AA	 		147

W3708AC	 		147

W3708AD	 		147

W3709AA	 		147

W5520WG	 		52

W5521WG	 		52

W5522WG	 		52

W5526BH	 		53

W5527WG	 		53

W8379	 		118

W8380	 		118

W8381	 		117

W8387	 		117,	118

W8389	 		118

W300201	 		49

W300601	 		49

W301001	 		49

W301101	 		49

W301201	 		49

W301301	 		49

W301401	 		49

W301501	 		49

W301601	 		49

W301701	 		50

W302801	 		49

W303201	 		40,	49

W303301	 		49

W303401	 		49

W303501	 		49

W303601	 		49

W303701	 		50

W303801	 		49

W303901	 		49

W310101	 		17,	21,	26,	29,	32

W311601	 		40

W314201	 		17,	21,	26,	29,	32,	40

W340067	 		50,	144

W340167	 		50,	144

W370067	 		148

W370567	 		146

W370767	 		146

W390001	 		15,	44

W390101	 		15,	44

W390401	 		17,	44

W400401	 		21

W402801	 		16

W402901	 		16

W403001	 		16

W403401	 		29

W403501	 		29

W403601	 		31

W403801	 		16,	43

W404601	 		31

W405501	 		40

W405601	 		40

W407601	 		31,	41

W409001	 		24,	41

W409101	 		24,	41

W409301	 		25

W409401	 		25

W409501	 		25

W409601	 		24

W409901	 		25

W410401	 		21

W412801	 		16

W412901	 		16

W413001	 		16

W413401	 		29

W413601	 		31

W414601	 		32,	33,	34,	35,	

	 36,	37,	47

W415501	 		40

W415601	 		40

W419401	 		26

W423501	 		29

W429401	 		28

W502301	 		28,	41

W504801	 		24,	41

W508901	 		17,	41

W600001	 		21

W600101	 		21

W600201	 		17

W601801	 		40

W602301	 		21

W602401	 		47

W603901	 		26

W604001	 		26

W609501	 		26

W609601	 		32,	46

W609901	 		26

W610001	 		21

W610010	 		148

W610101	 		21

W610201	 		17

W610701	 		21

W611010	 		148

W611801	 		40

W613901	 		26

W619501	 		26

W619601	 		32,	46

W620001	 		148

W622405	 		148

W630301	 		27,	45

W700001	 		21

W700101	 		26

W701001	 		40

W702201	 		30,	45

W702901	 		21

W703801	 		17

W704501	 		15,	43

W705501	 		28

W708301	 		17

W708501	 		26,	32

W709901	 		26,	32

W710201	 		26

W711901	 		30,	45

W719801	 		27,	45

W719901	 		27,	44

W720301	 		28,	43

W802901	 		15,	43

W809401	 		23,	43

W810401	 		28,	44

W819701	 		27

W830001	 		117

W837501	 		117

W837901	 		118

W838001	 		118

W838101	 		117

W838301	 		117

W838501	 		117

W838701	 		118

W838901	 		118

W871767	 		27,	45

W891001	 		20,	42

W891101	 		20,	42

W891201	 		19,	42

W891801	 		20,	42

W891901	 		20,	42

W892001	 		20,	42

W892101	 		20,	42

W892201	 		19,	42

W892301	 		20,	42

W892401	 		20,	42

W900201	 		22

W901101	 		18

W901301	 		18

W902801	 		19

W903101	 		19

W904301	 		14

W904701	 		14

W905801	 		22

W906001	 		23

W906501	 		30,	45

W908001	 		18

W908201	 		18

W908401	 		14

W908501	 		14

W909301	 		47

W910901	 		47

W912501	 		30,	46

W912601	 		22

W912701	 		23

W912801	 		23

W913001	 		39,	46

W913101	 		39,	46

W915001	 		39,	46

W915101	 		39,	46

W915301	 		46

W916101	 		19

W959801	 		22

WF639265VBI	 		48

WF639265VOUT	 		48

WF639265VSI	 		48

WF639265VвI	 		48

WW965068	 		50

WW965219	 		48

WW965220	 		48

WW965222	 		48

WW965264	 		48

WW965340	 		50

WW965346	 		50

WW965363	 		48

WW965404	 		48

WW965405	 		48

WW965413	 		50

WW965423	 		50

WW965440	 		50

WW965452	 		48

WW965453	 		49

WW965454	 		49

WW965455	 		49

WW965456	 		49

WW965564	 		50

WWF100F60INX	 		48

WWF100F80INX	 		48



Представителен магазин

Дистрибутори

Представителен магазин “Идеал Стандарт-Видима” АД - Севлиево 

Севлиево 5400, ул. ”Стефан Пешев” 18; тел: 0675/33469; факс: 0675/30841; мобилен: 0885/938880; e-mail: pspetrov@idealstandard.com

София 
Джесика-София ООД 
ул. “Ботевградско шосе” 229 
02 / 945 11 02; 945 11 25 
0888 433 747 
office@jessica.bg
www.jessica.bg

София 
Санекс ООД 
ул. “Н.Бончев” 26 
02 / 813 39 36 
0889 916 147 
n.bonchev-store@sanex.bg
www.sanex.bg

София 
ЕТ Софмо 
ул. “Гео Милев” 30 
02 / 870 91 45  
ceramics@sofmo.com
www.sofmo.com

София 
Вива М ЕООД 
ул. “Пиротска” 47 
02/ 986 23 22 
0888 751 968 
vivamilva@abv.bg

Пловдив 
Изидор ЕООД 
ул. “Георги Бенев” 7 
032 / 96 42 24 
0889 006 774  
office@easydoor.bg
www.easydoor.bg

Пловдив 
Керамик Груп ООД 
бул. “България” 125 
032 / 99 39 51 
0884 111 873 
office@alati.bg
www.alati.bg

Пловдив 
Тулс ООД 
ул. “Братя Бъкстон” 122 
032 / 67 30 33 
0887 515 467
tuls@evrocom.net
www.tulsbath.com

Варна 
Филбо ЕООД 
ЗПЗ, ул. “Девня” 18 
052 / 50 18 13 
052 / 50 07 67 
filbo.eu@gmail.com
www.filbo.eu

Варна 
Сима ООД 
бул. “Цар Освободител” 261 
Търговски център “СИМА” 
052 / 57 16 20
0888 324 289
office@sima.bg
www.sima.bg 

Варна
Ай Ви Сейлингс
ул. Уста Кольо Фичето 25
052/ 57 16 00
0887 758 548
delivery@ivceilings.bg
www.ivceilings.bg

Бургас 
Флайт Ел ЕООД 
ул.”Одрин” 17, ПК 601 
056 / 80 10 14 
flightel@abv.bg
www.flight-el.com

Русе 
ЕТ ВБХС 
ул. “ Николаевска” 4 
082 / 82 58 04 
0888 572 976 
vbhs1@ru-se.com 

Плевен
ДОС ЕООД
бул. “Русе” №87
064/ 82 24 98
0894 373 350
stoyanov@dos-bg.com
www.dos-bg.com
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Сервизи

Контрол след продажби

Телефон за връзка с производителя

КОНТРОЛ СЛЕД ПРОДАЖБИ
E-mail: Service_BG@idealstandard.com

0675 303 68
0887 795 602

Благоевград
“Тонак” ЕООД
ж.к. “Еленово” 2
073/ 887154
0898456601

Троян
ЕТ “Дос93 - 
Стоян Стоянов”
ул. “Васил Левски” 65
0760/52312
0878529219

Бургас
“Флайт Ел” ЕООД
к-с “Братя Миладинови” 
бл. 91
056/546087
0889920526

Бургас
“Изидор” ООД
Южна промишлена зона, 
Ул.Комлушка низина 
(срещу Mr.Bricolage)
0885/853333
0887/020033

Варна
“Чайка Пак” ООД
Западна промишлена зона
052/ 576267
0887434383

Варна
“Филбо” ООД
Западна промишлена зона, 
склад „Филбо” 
052 / 500 767

Варна
“Арт Билдинг Груп” ООД
ж.к. ”Възраждане” бл. 21
0878/752047
0877372520

Враца
ЕТ ”Емил Костов” - 
Екокерамик”
бул. “Христо Ботев” 136 
092/ 641490
0888827440

Велико Търново
“Шарков Инкомс” ООД
бул. “Беляковско шосе” 5
062/644 956
0887945040

Пловдив
“Изидор” ООД
ул. “Георги Бенев” 7
032/ 964224
0898455010

Пловдив
“Керамик груп” ООД
бул. “Марица” 160
032/627035
088/4111878

Перник
ЕТ “Мал Мук”
ул. “Силистра” 31
076/604688
0879/011141

Плевен
ЕТ “Дос 93 - Стоян Стоянов”
бул. “Русе” 87
064/ 822498
0894373346

Пловдив
“Тулс” ООД
ул. “Братя Бъкстон” 122
032/ 673 034
0887319690

Разград
“ЕМ.ДИ.ЕМ.” ЕООД
ул. ”Станка Николица” 4
0878/106 075

Русе
ЕТ “Васил Ботев Хардуер Сторс”
ул.” Николаевска” 4
082/ 825 804
0896698072

Сливен
ЕТ “Боккси”
бул. “Бургаско шосе” 25
044/ 667819
0898627042

Стара Загора
“Кинест” ООД
бул. “Цар Симеон Велики” 60
042/ 251106
0888337651

София
“Джесика - София” ООД
ул. “Ст. Доспевски” 35
02/9455097
088/5000447

София
ЕТ “Никола Атанасов - Софмо”
ул. “Гео Милев” 30
02/ 8709145
0885251777

София
“Санекс” ООД
ул. “Нешо Бончев” 26
02/8133958
0882409651

Хасково
“Ролинг” ООД
бул. “България” 166
038/665702
0878501254

Кърджали
“Караман” ООД
бул. “България” 93
0361/ 62591
0896853615

Шумен
“Аква 2005” ООД
ул. “Ален мак” 86 А
054/ 830923
0889712651

Ямбол
ЕТ “Боккси”
ул. “Аврен” 13
046/ 669079, 0898653311


