
TheBathRoom - 
шоурумът на Ideal 
Standard

Първото място за 
последните тенденции в 
дизайна на банята.

Шоурумът на IdealStandard 
TheBathRoom, който отвори 
врати през месец септември 
2016 година, представлява един  
неизчерпаем извор на идеи и 
ресурси за интериорния дизайн 
на банята. Проектът стартира 
от сърцето на Лондон, където 
се намира единственият друг 
TheBathRoom в цяла Европа. Вече е 
позициониран и в сърцето на София 
- емблематичният Руски паметник 
и любезно посреща всички, които 
се интересуват от архитектура и 
интериорен дизайн.

Всеки детайл от интериора 
на TheBathRoom е изпипан до 
съвършенство. Пространството 
е проектирано специално според 
нуждите на дизайнерите и 
архитектите, които искат да 
превърнат всяка баня в сбъдната 
мечта.  Богатият асортимент 
от нетрадиционно изложени 
продукти за баня е едно от 
малките достойнства на шоурума. 

Приятната и вдъхновяваща 
атмосфера, неповторимата 
адаптация на пространството и 
автентичното усещане правят 
този проект уникален източник на 
въображение и креативност. 

Домакините на този дизайнерски 
оазис са едно от големите 
достойнства на проекта. 
Професионален поглед, безценен 
опит в областта на дизайна 
и архитектурата и специално 
отношение към всеки клиент, 
търсещ предизвикателства 
в интериора на банята, са 
привилегиите на всеки, посетил 
TheBathRoom. Божана Йорданова 
- инженер-дизайнер и Александър 
Бояджиев – архитект-дизайнер са 
изключително вдъхновени и ролята 
им е не по-малко важна от цялата 
обстановка и интериорното 
решение на шоурума. Те дават 
ценни идеи и препоръки, помагат 
с иновативни предложения 
и с удоволствие насочват 
преофесионално клиентите, 
които искат да съчетаят новите 
продукти и тенденции подходящо и 
хармонично. 

Тази година те ще удостоят 
със специалната награда на 
TheBathRoom един от проектите, 
участвали в традиционния конкурс 
на Ideal Standard „Баня на годината 
2016“.

В допълнение към традиционните 
си функции, шоурумът организира 
специализирани мероприятия и 
работилници за студентските 
и академичните среди. Те са 
посветени на различни теми, 
но това, което ги обединява, е 
вечното търсене на перфектния 
детайл в работата и идеалния 
баланс между красота и 
функционалност.

Търсачите на фини детайли и 
модерен подход към интериорните 
модели оценяват високо раждането 
на концепция като TheBathRoom, 
която предразполага за иновативно 
творчество в банята. Именно по 
тази причина, шоурумът дело на 
идеалните Ideal Standard, намери 
място в творческия живот на 
столицата и се позиционира там 
качествено и без конкуренция.



AquaBlade®-
стил и
функционалност

AquaBlade® е един от поредните 
достигнати върхове в качеството 
на продукти, предлагани от лидера 
в цялостните решения за баня Ideal 
Standard. Тази иновация бележи нова 
ера в технологиите за измиване 
на тоалетни и съчетава в себе си 
изключителна функционалност и
красив изглед.

AquaBlade® се характеризира с редица 
преимущества, които обуславят 
безспорния й принос в съвременния 
начин на живот. Отличава се с 
гладка, леко извита повърхност, без 
надвесен ринг, което се комбинира 
с изключително иновативно 
проектирана система от каналчета, 
целяща да се създаде силна 360°-ова 
каскадна водна стена от най-горната 
част на тоалетната чиния.
В допълнение технологията осигурява 
стопроцентово почистване на 
повърхността, разположена под ръба 
на тоалетната чиния. Минималната 
консумация на вода и минималният шум 
са също предимства без конкуренция, 
които AquaBlade® поддържа. 

В основата на създаването на 
този модерен продукт е заложена и 
мисълта за елегантеност и красиво 
изпълнение на тази многопластова 
функционалност. Безпроблемното 
и ефективно почистване правят 
AquaBlade® незаменим партньор 
в динамичното ежедневие, но 
съчетанието с фина и приятна 
визия на самия процес, превръщат 
технологията в уникална по рода си.

Технологията се прилага във всички 
тоалетни на продуктовата 
линия Connect Air. Тя е част от 
серията Connect, дело на един от 
най-иновативните продуктови 
дизайнери в Европа -  Робин Леви. 
Отличителните черти на Connect 
Air са опростените форми, 
изчистеният дизайн, фините ръбове и 
елегантността в интериора. Именно 
по тази причина AquaBlade® перфектно 
допълва и прави тази симбиоза 
съвършена.

Ideal Standard прекрасно запазиха една 
своя традиция – безкомпромисно 
качество на всеки продукт и за 
пореден път я представиха успешно 
чрез иновацията AquaBlade®. 
Идеалният свят на марката не е 
просто даденост, тя е подплатена
със 100-годишна история в 
създаването на бани, професионален 
опит и много успехи. А AquaBlade® е 
още едно доказателство за марката
и гаранциите, които тя дава.



CONNECT AIR - 
еволюционният връх 
в серията Connect на 
Ideal Standard Продуктовата линия 

се отличава с лекота и 
изчистен дизайн, който 
я превръща в истински 
дизайнерски шедьовър.

Лидерът в иновативните 
решения и разнообразие от 
продукти за баня Ideal Standard 
има много поводи за гордост в 
професионален план. Един от тях 
е продуктовата линия Connect Air, 
която представлява безспорно 
съчетание между еволюционна 
генерация в естетиката и 
функционална приложимост. 
Практичното адаптиране на едно 
от най-личните и спокойни места 
в дома е привилегия, която всеки 
заслужава. А линията Connect Air 
е най-подходящото средство 
за постигане на изтънчен уют и 
удобство. 

Още през 2008 година Ideal Standard 
дава начало на колекцията Connect, 
която сe отличава с изключително 
внимание към всеки детайл и 
несравнима елегантност. Тя 
претърпява модерно развитие, 
което води до създаването 
на една от най-комплексните 
продуктови линии Connect Air и я 

превръща в еталон за качество 
и иновативност в дизайна на 
банята. Колекцията има много 
отличителни характеристики, 
но най-основните сред тях са 
тънките ръбове и елегантните 
извивки, които предизвикват 
усещане за ефирност. 

Революционната технология за 
измиване на тоалетните Aquablade 
също присъства в продуктите от 
серията Connect Air. Тя отговаря на 
всички изисквания на съвременния 
начин на живот, що се отнася до 
хигиена и ефективно почистване. 
Ideal Standard патентова тази 
технология не само, за да 
гарантира качеството чрез 
името си, но и за да потвърди, 
че всеки продукт, присъстващ 
в портфолиото на компанията, 
разполага с уникални качества, а 
компромиси не са позволени. 

Стиловото разнообразие и 
гъвкавостта при монтиране 
са специфики на продуктите на 
Connect Air, които позволяват 
всяко решение на пространствата 
да има своя индивидуален характер, 
а в същото време елегантният 
почерк на колекцията да обединява 
всички тях. Чарът на линията се 
крие и в конкуренцията между 

всичките й качества – всяко 
преимущество на Connect Air е с 
оправдани претенции да бъде най-
доброто от нея, но уникалността 
се крие именно в комбинацията от 
всички тях.

Създателят на Connect Air 
Робин Левин е един от най-
иновативните продуктови 
дизайнери в Европа. Носител е на 
редица награди, а през 1995 година 
е удостоен с титлата Royal 
Designer for Industry, присъждана 
от Кралското общество на 
изкуствата. Още от 2003 година 
е директор по дизайна в Ideal 
Standard и оттогава не спира 
да превръща креативните си 
хрумвания в практични и красиви 
дизайнерски решения. Левин 
изхожда от факта, че използвайки 
по-малко материали и енергия, 
намаляваме екологичните вреди 
върху околната среда. Тази 
посока разгръща концепцията 
за въздуха като удобна основа 
за „позициониране“ на мебелите. 
Лекотата е все по-достижима 
предвид инженерния и 
технологичен напредък, а фините 
детайли, включително тънките 
контури и вдлъбнати форми, 
допълнително усъвършенстват 
линията, която се превръща в 

олицетворение на перфектния 
баланс. 

 Connect Air е вдъхновение и за 
13-тото издание на конкурса 
„Баня на годината“. Тази година 
продуктовата линия е в основата 
на една от категориите „Connect 
Air в спалнята“. Адаптацията 
на баня в спалнята е задача със 
сложен характер, която има за цел 
да обедини двете най-уединени 
места в дома в една практична и 
уютна цялост. 

Ideal Standard избраха да съберат 
една от най-успешните си 
колекции с една от най-успешните 
си инициативи и да дадат шанс 
на една прекрасна симбиоза да се 
осъществи чрез индивидуалното 
усещане на младите таланти. 
Едно е сигурно – проектите 
в тазгодишното издание са 
изключително интересни и „Баня 
на годината“ ще остане еталон 
за добри практики в сферата. 
А Connect Air ще продължава да 
доказва неоспоримите си качества 
и да бъде пример за перфектен 
баланс между технологичните 
иновации и красивите 
пространства.  



Тазгодишното издание на „Баня на годината“ стартира на 20 октомври под мотото 
„Създай идеалната баня на 2016“. 

Графикът, който определи последователността на всеки етап от конкурса, постави 
следните рамки:

Регистрация на участници и подаване
на проекти на бани на сайта
www.banianagodinata.com

Официална церемония по награждаване за всички участници в 
конкурса.
Обявяване резултатите от онлайн гласуването на публиката.
Определяне на участниците в онлайн гласуването. Печелят 
трифункционален ръчен душ от Ideal Standard чрез жребий. 

Събитието се разгръща в концепцията на лекотата и феерията. Тези 
две характеристики на пространствата най-добре илюстрират 
красотата на изчистените форми и фини детайли, както и комфорта 
от естетика и елегантност, които те създават.

Стогодишният опит в създаването на бани на Ideal Standard е доказателство за 
професионализма от изграждането на уникален продуктов дизайн до цялостно решение на 
пространството. А конкурсът „Баня на годината“ е индивидуалният почерк на компанията, 
чрез който вече 13 години млади архитекти и дизайнери имат шанса да изразят себе си.
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16Гласуване онлайн на публиката на сайта 
www.banianagodinata.com за определяне 
на носителя на приза „Ideal Standard Баня 
на публиката 2016”.

Професионалното жури гласува и избира 
„Ideal Standard Баня на годината 2016” в 
трите категории.
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Три нови категории, вдъхновени от чувството 
за комфорт и желанието банята да привлича 
своите обитатели по магнетичен начин, 
предизвикват всички кандидати в 13-тото 
издание на конкурса „Баня на годината“. 

CONNECT AIR В СПАЛНЯТА, вдъхновена от едноименната 
продуктова линия на марката, дело на един от най-иновативните 
продуктови дизайнери в Европа - Робин Левин. Тя отправя ясно послание 
за лекота и комфорт, които обединяват двете най-уединени места в 
дома, в една практична и уютна цялост.

ЗОНА ЗА ОСВЕЖАВАНЕ В НОЩЕН КЛУБ представлява 
противоречива симбиоза между бурната атмосфера в нощните клубове 
и интегрираните в тях пространства за отдих и миг на спокойствие, 
което предизвиква участниците да вложат енергия и старание в това 
специфично задание.

ОАЗИС СРЕД РАБОТНАТА СРЕДА – САНИТАРНИТЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ОФИСИ КЛАС „А“ има за цел да разчупи 
стандартните и най-често незабележими санитарни помещения на 
работното място и да провокира нестадартни решение в творческия 
подход на всеки дизайнер и архитект.



Призът „Баня на 2016 година“ е присъден във всяка една от обявените 3 категории. Проектът, 
класирал се на първо място, получава награда в размер на 2000лв. Класиралите се по точки на 
второ и трето място проекти ще получат предметни награди от Ideal Standard.

Победители в 13-тото издание на конкурса „Ideal Standard Баня на годината 2016” във всяка категория са:

Павлин Бенков
Проект: Амалгама
Категория: Connect Air В спалнята

Павлин Бенков
Проект: Нощна смяна
Категория: Зона за освежаване в нощен 
клуб

Пламена Георгиева
Проект: Х/Л
Категория: Оазис сред работната среда



Призът „Ideal Standard Баня на публиката 2016“ също e присъден във всяка една от обявените 3 категории. 
Проектът, събрал най-много гласове от онлайн аудиторията, получава ваучер на стойност 1000лв. за 
покупка на продукти Ideal Standard по избор. 

Носители на приза „Ideal Standard Баня на публиката 2016“ в 13-тото издание на конкурса
„Ideal Standard Баня на годината 2016” във всяка категория са:  

Мария Станчева, Симеон Йорданов, 
Добрин Драганов и Станислав Иванов
Проект: Over The Forest
Категория: Connect Air В спалнята

Мария Никодимова
Проект: The Mask
Категория: Зона за освежаване в нощен 
клуб

Диляна Михова
Проект: Green Line
Категория: Оазис сред работната среда



Професионалното жури от утвърдени в архитектурата и интериорния дизайн имена 
в „Ideal Standard Баня на годината 2016“, което отсъди най-добрите проекти през това 
издание е в състав:

Христо Караиванов – Директор 
търговска организация – източна 
Европа в „Идеал Стандарт – Видима 
АД“ и председател на журито

Светослав Тодоров

Красимир Капитанов

арх. Гергана Милушева

Елиа Недков

Иван Гроздев

доц. арх. Регина Райчева

арх. Радина Гешева

проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров

арх. Пламен Братков

арх. Милена Нанова

доц. д-р арх. Мария Давчева

арх. Пенка Станчева



Конкурсът „Ideal Standard Баня на годината 2016“ за поредна година си партнира с някои от най-големите медии и организации
в областта на архитектурата и интериорния дизайн, в това число:

Всеки от тях ще връчи специална награда на своя фаворит. 

Създаденият през 2016 година шоурум на Ideal Standard „TheBathRoom“ и неговите „домакини“ – инж.-дизайнер Божана Йорданова 
и арх. Александър Бояджиев също ще имат възможността да изберат своя любим проект и да му връчат специална награда от 
„TheBathRoom“.

Наградите и призовете в „Ideal Standard Баня на годината 2016“ са само едно от преимуществата на този специален формат. 
Този конкурс се превърна в традиция, която носи не само състезателен заряд, но и мотивация за талантливите архитекти и 
дизайнери да изразят свободно всички свои творчески подходи. Ideal Standard провеждат успешно тази иницатива за 13-ти път, 
поради което остават лидер не само в иновативните решения и разнообразие от продукти за баня, но и в позицията си на 
безвъзмезден трамплин за стартова изява на младите таланти в бранша.

Благодарим Ви, че бяхте част от нашето поредно събитие, което толкова години организираме с любов и желание!


