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Знаете ли, че...

• През 1969 г. Ideal Standard изобретя-

ва технологията Ceramic Disc. 

• Ideal Standard въвежда нови стандарти 

в пестенето на енергия с изобретява-

нето на смесителя Ceramix 

Blue – революционна 

иновация.

Пазар
„Идеал Стандарт Интернешънъл“ е меж-
дународна компания с централа в Брюксел, 
оперираща в повече от 30 държави в Европа, 
Близкия изток и Африка. В нея работят над 
10 000 души.
България заема важно място за продажбите 
на компанията в страните от Централна 
и Източна Европа. Създадената търговска 
организация „Клъстeр България“ в Севлиево 
ръководи продажбите в 15 държави, освен в 
България: Полша, Литва, Латвия, Естония, 
Хърватия, Словения, Украйна, Сърбия, Румъния, 
Македония, Албания, Унгария, Босна и Херцего-
вина, Черна гора, Турция. 
Портфолиото, с което „Идеал Стандарт – 
Видима“ оперира, включва търговските марки: 
JADO – луксозният бранд, Ideal Standard – 
емблемата на компанията, и Vidima – българ-
ската марка.

Постижения на марката 
Ideal Standard е марката флагман на компани-
ята за цялостни решения за баня. Продукти с 
този бранд са носители на редица престижни 
награди в областта на дизайна, технологиите 
и иновациите, като: Red Dot, IF Design Awards, 

House Beautiful Gold Award и The Kitchen and 
Bathroom Innovation Design Award.
Последната колекция на Ideal Standard – Tonic 
II, представена на международното изложение 
ISH във Франкфурт – Германия, през март 2015 
г., е удостоена с престижните награди Red 
Dot и IF Design Awards.
В България „Идеал Стандарт – Видима“ АД 
е носител на редица награди за устойчиво 
развитие на бизнеса и своите марки, сред 
които ежегодна награда в класацията на най-
големите компании в България „Капитал 100“, 
„Най-зелена компания“ и др.

Продуктът 
Името Ideal Standard не е случайно. Екипът на 
компанията вярва, че хората трябва да имат 
своята идеална баня като постижим стан-
дарт, и създава качествени бани вече почти 
200 години. 
Ideal Standard е специалист в проектиране-
то, производството и дизайна на идеалната 
баня. Философията на марката е, че банята 
все още е едно не напълно използвано прос-
транство – място, в което може да се седи 
с чаша вино в ръка, място за релаксация, за 
игра, за промяна, за освежаване, за обновя-
ване. Банята може да се превърне от едно 
чисто функционално пространство в прос-
транство за живот.
Марката е специалист в предлагането на 
цялостни решения за баня, богатство и де-
мократичност в дизайна, налага стандарти, 
надхвърля очаквания. Със своите решения тя 
помага на хората да реализират своя идеал 
за баня, като им дава дизайн, поставящ на 
фокус човека с неговите персонални изисква-
ния и субективно виждане за красота. 
Клиентите имат свое виждане как 
банята им да функционира и не 
приемат решения от рода на 
„един размер пасва на всички“. 
Затова отговорът на Ideal 
Standard е: „пространства, 
скроени по мярка“.
Марката помага на клиентите 
да създадат своята реална 
идеална баня, защото предлага 
решения за това как най-добре 

да се използва пространството. Дизайнът 
на банята на Ideal Standard балансира всички 
основни аспекти на ергономията: от без-
опасността, чистотата, естетическото 
удоволствие и комфорта до спокойствието, 
тишината и душевния мир.
Над 100-годишен опит в създаването на бани 
означава, че Ideal Standard знае всичко за ба-
нята – от дизайна на перфектния смесител 
до цялостното решение на пространството.
Когато Ideal Standard проектира своите 
продукти, използва „пространствени лабора-
тории“, за да е сигурна, че те ще работят 
добре и в реалните бани на хората. Продук-
тите се произвеждат с най-добрите матери-
али и майсторство, които гарантират, че са 
направени по най-висок стандарт.
Баните могат да бъдат трудни за проекти-
ране – прекалено малки, прекалено големи, 
пространства със сложни форми, опасно 
хлъзгави, претрупани или просто неудобни. 
Каквото и да е пространството, целта на 
Ideal Standard е да вдъхнови с идеи и полезни 
съвети, като помогне визията да се превър-
не в реалност, независимо от търсенията, 
бюджета или пространството.

Съвременно развитие 
Ideal Standard е създател на редица иновации, 
които дефинират категории, като керамичния 
затварящ механизъм например, който слага 
край на капещите кранчета. Click техноло-
гията спестява вода и енергия. Уникалната 
Blue технология помага на домакинствата 
да пестят още повече скъпоценните водни и 
енергийни ресурси. 
За компанията работят световноизвестни 
дизайнери от цяла Европа като Робин Левин, 

Дик Пауъл, Ахим Пол. Светлини, тек-
стури, цветове, нови материали и 

покрития – това са само някои 
от посоките, които са обект на 
изследване от Ideal Standard. 
Последната новост, предста-
вена на пазара, е революцион-
ната AquaBlade технология на 

измиване – най-значителното 
откритие след казанчето на тоа-

летната през ХIХ век.

„Идеал Стандарт – Видима“ АД 
– част от „Идеал Стандарт 
Интернешънъл“, е лидер в 
предлагането на цялостни 
решения за баня и санитарни 
помещения. Българската ком-
пания включва: два завода за 
санитарна арматура, Завод 
за санитарна керамика, Дист-
рибуционен център, Търговска 
организация „Клъстер Бълга-
рия“ и европейските структу-
ри – Център за IT компетен-
ции и Център за финансова 
отчетност в Севлиево. 

www.idealstandard.bg  
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• Ideal Standard изобретява 

Aquablade технологията, при която 

водният поток излиза о
т най-горната 

част на тоалетната чиния. Интегрира-

ният канал създава мощна 360°-ова водна 

каскада, к
оято облива цялата повърхност 

на тоалетната чиния. Според експер
ти 

технологията AquaBlade® е еквивалент 

на откриването на реактивния 

двигател и представлява 

нова ера в технология-

та на измиване на 

тоалетната 

чиния.

Знаете ли, че...

• Компанията е създател на уникална-

та технология IdealPure® – без контакт 

с никел и олово. Освен гарантирана чиста 

питейна вода смесителите имат още 

няколко предимства – пестят вода и 

осигуряват пълна безопас-

ност от изгаряне.

История

На 1 март е основана кооперация „Труд“, от която води началото си днешната компания 
„Идеал Стандарт – Видима“ АД – Севлиево, част от „Идеал Стандарт Интернешънъл“.

Започва производството на санитарна арматура. Създаден е първият в България джойнт венчър между 
„Видима“ АД и American Standard Inc.

Започва изграждането на Завода за санитарна кера-
мика в Севлиево, открит през 1997 г. 

„Идеал Стандарт – Видима“ АД отбеляза 80 години от своето основаване.
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Ideal Standard създава изделия, ръководейки 
се от специфичните изисквания в строител-
ството, като предлага решения за всяка баня 
и всяко санитарно помещение във всякакъв 
тип сграда, навсякъде по света.
В сърцевината на подхода на Ideal Standard 
при разработването на продукти е ориенти-
раният към потребителя дизайн, подкрепен 
от дълбокото разбиране за ергономията в 

банята. Основната цел на марката е 
да помага на хората да създадат 

своята идеална баня.
Разбирането на Ideal Standard е, 
че банята трябва да посреща 
разнообразни нужди в модерно-
то домакинство. 
Професионалният опит на 
фирмата е насочен в полза на 

хората. Решенията на компа-
нията им помагат да извлекат 

най-доброто от своите бани, за да 
се чувстват добре всеки ден. За Ideal 

Standard това означава красиво използва-
не на пространството.

Промоция 
Маркетинг комуникацията на Ideal Standard е 
подчинена изцяло на творческото виждане за 
„Красиво използване на пространството“ (A 
Beautiful Use of Space). Кампанията стартира 
със серия от абстрактни пространства, 
далеч от обичайните изображения на 
ароматни свещи и големи прозор-
ци с изглед към гора. В същото 
време тя представя практични 
решения за всекидневните 
нужди, за които се използва 
банята – тонизиране, тран-
сформация, релакс и игра. 
Като продължение на кампани-
ята за „Красиво използване на 
пространството“ Ideal Standard 
залага на още по-смели и дръзки ви-
зуализации: фламинго във ваната – баланс 
между дизайн и удивление – за представянето на 
новата колекция Tonic II; хамелеон – неподражаем 
стил на новите смесители от колекцията Tonic 
II; рибка, възкликваща „Яко“, – за новата техно-
логия AquaBlade.
Част от новата маркетинг комуникация е 
изцяло обновеният сайт на Ideal Standard. За 
разработването на новата комуникационна 
стратегия на фирмата специално място за-
емат проучванията. През 2013 г. е проведено 
иновативно научно изследване за поведението 
на хората в банята, наречено „Оптимизация 
на пространството“. Темата намира продъл-
жение в проведеното проучване в началото 
на 2015 г. за взаимодействието на красиво 
и функционално. Проектът е наречен Project 
Perceive – www.idealstandardprojects.com.
Освен към крайните потребители, комуни-
кацията на Ideal Standard е насочена и към 
професионалистите в сферата – архитекти и 
дизайнери, проектиращи бани и санитарни по-
мещения в сгради по цял свят: офиси, хотели, 
болници, училища и детски заведения, търгов-
ски центрове, стадиони, жилища. 
Успешна платформа за комуникация с дизай-
нери и архитекти е конкурсът „Ideal Standard 
Баня на годината“, който през 2015 г. ще 
отбележи дванадесетото си издание. Инициа-
тивата се припознава от младите дизайнери 
и архитекти като възможност да покажат 
своите способности, идеи и креативност. 
Каналите за комуникация на конкурса са ин-
тернет страницата: www.banianagodinata.com, 

Facebook страницата: 
www.facebook.com/ideal.standard.
bathroom, както и блогът: 
http://www.blog.idealstandard.bg/.
Актуална информация за Ideal 
Standard има в YouTube канала: 

https://www.youtube.com/
Banianagodinata.

Специално за новата 
AquaBlade технология 
на компанията е създа-
ден интернет сайтът: 
http://is-aquablade.com/
българия.

„Идеал Стандарт – 
Видима“ се отнася отго-

ворно към опазването на 
околната среда и природните 

ресурси. Фирмата инвестира в 
съоръжения и системи за управление 
на отпадъците и елиминиране на 
вредните емисии. Дружеството има 
внедрена интегрирана система за 
управление на качеството, опазване 
на околната среда и осигуряване на 
безопасни условия на труд в съответ-
ствие със стандартите – ISO 9001, 
ISO 14001 и OHSAS 18001. 
Компанията придвижва „зелената“ 
идея още по-напред, като добавя своята 
„синя“ отговорност. Ideal Standard създа-
ва продукти, с които да осигури възможно 
най-малко разхищение на вода чрез завише-
на хигиена и енергоспестяващи решения. В 
изделията на корпорацията непрекъснато се 
„внедрява“ познание, опит и ноу-хау, които 
осигуряват най-високо ниво на водна ефектив-
ност и така допринасят за опазването 
на най-безценния ресурс на планета-
та – водата. 

Ценности на марката 
От десетилетия марката 
Ideal Standard е предпочитана 
от архитекти и дизайнери 
за проектирането на бани и 
санитарни помещения в сгра-
дите по цял свят. 
Продуктите на Ideal Standard са 
създадени от водещи индустриални 
дизайнери и се отличават с елегантност 
и техническо изпълнение без конкуренция.
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