
Идеалната баня за моето семейство. 

Семейство Ангелови – живеят природосъобразно 

Концепцията за дома на семейство Ангелови тръгва от това кои са собствениците 
и как живеят: семейството е четери членно – майка, баща и две деца тийнейджъри, 
живеещи  природосъобразно и обичащи природата. Къщата им е енергоспестяваща с двор, 
в който е създадена градина. За да пестят природните ресурси използват малка модулна 
пречиствателна станция за отпадни води. По този начин използваната в къщата вода след 
пречистване се използва за поливане в градината. 

Да надникнем в банята, помещението където се консумира най-много вода. 
Предложението на Никола Монев и студио Моневи Дизайн за интериор на баня за това 
семейство е с продуктите на Идеал Стандарт от колекцията „Moments”. 

Пространството в банята е 15 м2, разделено на три функционални зони. Зоните са 
изолирани със стъклени прегради, които ги отделят, без визуално да ги затварят. 



 Място за къпане и релакс в освежаваща и тонизираща баня, с елементи
доближаващи до природата;

 Зона за бърз ежедневен тоалет, гримиране и подготовка за работен ден,
както и място за специална подготовка на външния вид за вълнуващи
семейни празници и делови посещения;

 Място за физиологични нужди.

С отварянето на вратата виждаме добре оформения кът за тоалет. Решението е с 
две мивки, близо до вратата, което пести време за утрения тоалет, но е осигурено и 
достатъчно пространство, за да може останалите членове на семейството да използват 
другите функционални зони, без да притесняват изполващите мивките или мястото за 
грим.  

Материалите изполвани в тази зона, за да се постигне приятният дизайн и добрата 
функционалност са следните: 

 Продукти Идеал Стандарт-Цялостни решения-„Moments”: 

 Мивки 90см. – Каталожен номер: K0715 – 2бр.
 Стоящ смесител - Каталожен номер: А3905АА – 2бр
 Шкаф 90см - Каталожен номер: K2192 – 2бр.
 Огледало с осветление - Каталожен номер: N 1152AA – 2бр.
 Аксесоари

-хавлийник двоен - Каталожен номер: N 1140A – 1бр.
-сапуниера - Каталожен номер: N 1147АA – 1бр
-чаша - Каталожен номер: N 1145АA – 1бр

Други продукти: 

 Окрити рафтчета за бърз достъп – 4бр.
 Вградено осветление – локално и насочено за по-добра осветеност в

работните зони
 Столче за гримиране
 Допълнително огледало с променлив ъгъл

В зоната за къпане и релакс попадаме преминавайки през отвора между двете 
стъклени прегради. От лявата страна се намира ваната. Направена е с отстъп от стената за 
да може при легнало положение да имаме достъп до всичко необходимо, наслаждавайки 
се на спокойната почивка след динамичното ежедневие. За пълното отпущане спомага 
приятната светлина на ароматизираните свещи. Прозореца насреща ни дава възможност за 
жив контакт с любимата градина. Поставен е високо за да не се нарушава интимната 
обстановка, а изгледа навън предизвиква съзерцание. Използваната вана с монтиран 
страничен панел с полица на Идеал Стандарт е от същата серия „Moments” - Каталожен 
номер: K6424SV. 

От дясната страна отделено със стъклена преграда с отваряема врата е душовото 
пространство. Стената от двойно стъкло между душа и тоалетките, освен че отделя двете 
пространства, като звукоизолация, ни показва и чудесен излед към декоративните 



растения. Тук съчетанието между дърво, камък, стъкло и никелиран метал ни предоставя 
модерна съвременна хармония на композицията. Редените декоративни малки камъни на 
пода, дървените греди и изгледа към растението, са в хармония с природата. Използваните 
материали от серия „Moments” са: 

 Хидромасажен душ панел MOMENTS CLASSIC 150X20CM - Каталожен
номер: N 1774AA – 2бр.

 Душ комплект – квадратна метална душ глава300 - Каталожен номер: N
B0025

 Сапуниера - Каталожен номер: N 1147АA – 1бр

До вратата от дясно е зоната на тоалетната, също отделена със стъклена преграда. 
Използвани са следните материали, серия „Moments”: 

 Конзолна тоалетна чиния - Каталожен номер: K311301 – 1бр.
 Поставка за тоалетна хартия - Каталожен номер: N1148AA – 1бр.
 WC четка - Каталожен номер: N1150AA – 1бр.
 Аксесоари

- хавлийник– Каталожен номер: N1140AA – 2бр.

С това предложение се осигурява автономност на отделните зони и възможност за 
едновременно използване от четиричленно семейство. А хармонията и лукса са 
гарантирани от многообразието на предлаганите продукти на Идеал Стандарт които са 
съвършени, както по отделно, така и в комбинация. Отделните елементи от колекцията 
Moments си играят с геометрията на пространството. Пространство, обзаведено с 
интуиция, създадено да улесни движенията и да служи на желанията ви. Няма остри 
ръбове, а само заоблени ъгли, плавни форми и изчистен дизайн. 

За по-пълното представяне на банята, прилагаме и чертежи на всяка една от 
стените в помещението: 






