Intellimix®
Nově definovaná hygiena.

TOGETHER FOR BETTER

Více než 100 let dědictví
hygieny.
A přibývá.
Denní hygiena je přesně to, co by se mělo
zlepšovat den co den. Ve společnosti Ideal
Standard jsme neuvěřitelně hrdí na to, že jsme
hráli vedoucí roli v tomto každodenním zlepšování
po více než století.
Dnes si více než kdy jindy uvědomujeme potřebu
neustále zvyšovat standardy a vytvářet nová řešení
zajišťující vynikající hygienu.
Prostřednictvím našeho výzkumu a špičkových
produktů v oboru umožňujeme poskytovat
bezpečnější a lepší zážitky z koupelny.
Společně utváříme budoucnost moderního
bydlení.
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PŘEDSTAVENÍ BATERIE INTELLIMIX®

Hygiena. Nová definice.

Vzestup k výzvám moderního světa vyžaduje novou
definici hygieny. Proto jsme vytvořili baterii Intellimix® –
inteligentní bezdotykový kohoutek, který poskytuje vodu i
mýdlo. Podporuje uživatele, aby se vždy umyli mýdlem, což
Světová zdravotnická organizace doporučuje jako jedno z
nejdůležitějších opatření, která můžeme podniknout, abychom
se vyhnuli nákaze a šíření infekcí.

Baterie Intellimix® však nejenže poskytuje vynikající hygienu –
ale také snižuje provozní náklady, zlepšuje udržitelnost a díky
aplikaci Intellimix® dokonce zjednodušuje údržbu.

Intellimix® — montáž na umyvadlo, chrom / Conca — umyvadlo 100 cm / Conca — Zrcadlo 80 cm

VYNIKAJÍCÍ
HYGIENA

TRVAJÍCÍ
ÚSPORA

UDRŽITELNOST
PŘÍŠTÍ GENERACE

NAVRŽENO
BÝT LEPŠÍ

Omezte šíření škodlivých
bakterií pomocí bezdotykového
mytí rukou, které podporuje
používání mýdla při
každém mytí.

Snižte své provozní náklady
s nižšími nároky na údržbu,
úsporou vody a mýdla při
každém použití.

Snížená spotřeba vody a mýdla
po celou dobu životnosti
produktu.

Propracovaný design,
možnosti povrchové úpravy a
přizpůsobitelný digitální displej.

STR.08

STR.14

STR.18

STR.20
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Intellimix® — montáž na umyvadlo, chrom / Extra — dvojumyvadlo 120 cm
Conca — Zrcadlo 120 cm
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VYNIKAJÍCÍ HYGIENA

Když se mýdlo setká
s vodou

DIGITÁLNÍ CYKLUS MY TÍ RUKOU

30%

100%
mytí mýdlem

lidí nepoužívá mýdlo
při mytí rukou po
návštěvě toalety.

Všichni víme, že správná technika mytí rukou
chrání lidi před infekcí a snižuje nemoci a absenci.
Méně známé je to, že správné mytí rukou není pro
lidi přirozené.
Světová zdravotnická organizace doporučuje
používat mýdlo a drhnout ruce po dobu nejméně
20 sekund, abychom chránili naše zdraví. Baterie
Intellimix® zajišťuje správné mytí rukou tím, že
používá předem naprogramované množství mýdla
a vody v kompletním, načasovaném mycím cyklu.

80%

95%

nejčastějších
onemocnění se
přenáší dotykem.

lidí nepoužívá mýdlo
ani dostatečného
množství vody, což
umožňuje snadnější
šíření bakterií.

VODA
Voda teče, displej instruuje
uživatele, aby si po dobu
5 sekund oplachoval ruce

OPLÁCHNUTÍ

MÝDLO

Pro opláchnutí rukou je
proud vody opět spuštěn
po dobu 10 sekund

Mýdlo je dávkováno
automaticky – dost na to, aby
důkladně pokrylo ruce

KŮŽE A DRHNUTÍ
Pauza 20 sekund vám dává čas
na drhnutí rukou
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VYNIKAJÍCÍ HYGIENA

Kde se inovace
setkává s intuicí

Naprosto bezdotykový
zážitek zabraňuje šíření
virů a bakterií

Intuitivní a snadno
použitelný displej

Naši technologové neúnavně pracují na
posouvání hranic toho, co je možné,
pokud jde o design, inženýrství a
invenci.
Přidejte k tomu naši hlubokou znalost
potřeb a chování uživatelů a máte
řešení, které nejen funguje, ale funguje
pro každého.

Regulátor
průtoku s
hodnotou
1,9 l min přináší
úsporu vody
NAPROSTO
BEZDOTYKOVÉ

Baterie Intellimix® automaticky
dodává vodu a mýdlo,
jakmile uživatel vloží ruce
pod kohoutek. Displej dále
zobrazuje, co se děje a jak
dodržovat mycí cyklus.

OCHRANA PŘI
NEPOUŽÍVÁNÍ

Po uplynutí nastaveného času
se automaticky spustí pravidelné
hygienické proplachování, které
propláchne trubici i hadičky, aby
se zabránilo růstu bakterií.

MYTÍ MÝDLEM
NA 100 %

Antibakteriální pěnové mýdlo
Intellimix® Mild je dávkováno
automaticky jako součást
mycího cyklu. Tímto je zajištěna
lepší hygiena rukou při každém
mytí.

TECHNOLOGIE
IDEALBLUE®

Voda protéká samostatnou
plastovou trubicí, která zajišťuje, že
nikdy nepřijde do styku s mýdlem
nebo mosazným tělem kohoutku.
Tím se udržuje voda bez obsahu
niklu a olova a je zajištěno, že
zůstává v souladu s předpisy o
pitné vodě. A protože jsme udrželi
malý průměr plastové trubice, voda
teče rychleji – a tím se zabraňuje
hromadění bakterií.

Nastavitelný výtok vody
(±10 °C), aby bylo zaručeno
dokonalé přizpůsobení se
umyvadlu

Vestavěný
dávkovač
mýdla zajišťuje
důkladnou
hygienu rukou
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VYNIKAJÍCÍ HYGIENA

Odlišné mýdlo

JEDINEČNÉ
SLOŽENÍ

VYZKOUŠENO
A TESTOVÁNO

Antibakteriální pěnové mýdlo
Intellimix® Mild je naše vlastní
receptura vytvořená tak, aby
zajišťovala dokonalou hygienu
a zároveň byla šetrná i k té
nejjemnější pokožce.

Bez dráždivých látek a s
bohatou, silnou konzistencí
nabízí pokaždé luxusní zážitek z
mytí rukou.

ŠETRNÉ K VAŠÍ POKOŽCE,
DOBRÉ PRO PLANETU

Antibakteriální pěnové mýdlo
Intellimix® Mild je dodáváno v
recyklovatelné lahvi o objemu
1 250 ml, kterou lze snadno
vyměnit ve dvou jednoduchých
krocích bez použití nástrojů.
Bez živočišných přísad a testů na
zvířatech.
Žádná vůně, barviva, EO/PEG, sírany
nebo mikroplasty.
Pro jemné mytí rukou ze 100 %
odvozené přírodní povrchově aktivní
látky.

Mýdlo si můžete pohodlně
objednat v našem
online obchodě
shop.idealstandard.com
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TRVALÁ ÚSPORA

Snadná kontrola
nákladů

ŠETŘÍ AŽ 80 %
MÝDLA

Baterie Intellimix® mísí mýdlo
se vzduchem a vytváří jemnou
pěnu, která je nejen příjemná
na pokožce, ale je také
ekonomická. Pro plnou kontrolu
lze objem mýdla upravit
pomocí aplikace a následně
pak sledovat, jak rychle se
mýdlo spotřebuje, a kolik se ho
používá.Mýdlo je dávkováno
pomocí čerpadla s dlouhou
životností, které má testovanou
životnost přes 500 000 cyklů.

Neocenitelná správná hygiena rukou
pro jednotlivce i pro podnikání.
S baterií Intellimix® můžete mít všechny
osobní výhody a také ušetřit na svých
provozních nákladech.

ŠETŘÍ AŽ 85 %
VODY

Baterie Intellimix® používá o
85% méně vody ve srovnání se
standardními jednopákovými
bateriemi, pokud dodržuje mycí
cyklus doporučený Světovou
zdravotnickou organizací.
Omezovač průtoku s hodnotou
2 l/min a programovatelné
časování průtoku vody přináší
významnou úsporu nákladů,
jak je možno vidět v následující
tabulce.

Baterie Intellimix® ve srovnání se standardními kohoutky s
průtokem 5,8 l/min
Časování na základě cyklu mytí rukou Světovou zdravotnickou organizací

Produkt

Průtok

Namočení rukou
po dobu 5 sek

Umývání mýdlem
po dobu 20 sek

Opláchnutí po
dobu 10 sek

Spotřeba vody
Sek/l

Úspora vody

Páková baterie

5,8 litrů/min

voda vytéká 5 sek

voda vytéká 20 sek voda vytéká 10 sek 35 sek
3.38 l

0%

Infračervená
baterie

5,8 litrů/min

voda vytéká 5 sek

voda vytéká 0 sek

voda vytéká 10 sek 15 sek
1.45 l

57%

Intellimix®

1,9 litry/min

voda vytéká 5 sek

voda vytéká 0 sek

voda vytéká 10 sek 15 sek
0.5 l

85%
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UŠETŘETE ZA
FYZICKOU
ÚDRŽBU
Baterie Intellimix® šetří hodiny
práce, zejména ve větších
budovách s více koupelnami.
Systém EasyFix® umožňuje
snadnou instalaci, což šetří
čas a peníze při počátečním
nastavení.
Navíc, již žádné kapající
dávkovače mýdla, baterie
Intellimix® znamená zkrácenou
dobu čištění a nižší náklady.

Intellimix® — montáž na desku, Black Onyx / Connect — umyvadlo pod desku 50 cm

SPRAVUJTE ZDROJE
BEZ NÁMAHY

Baterie Intellimix® usnadňuje
ovládání zdrojů díky aplikaci na
míru pro systémy Android a iOS.
Můžete si upravit parametry, jako
je nastavení mýdla a cyklus mytí
rukou, aby vyhovovaly měnícím
se potřebám, a řídit frekvenci
automatického proplachování.
Můžete také sledovat výkon a
dostávat upozornění, když je
málo spotřebního materiálu – to
vše pomáhá významně šetřit
vodu a mýdlo.
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UDRŽITELNOST PŘÍŠTÍ GENERACE

Udržitelnost je více než jen políčko k
zaškrtnutí. Je to příslib dodržet. Baterie
Intellimix® vám pomůže tento příslib
dodržet upřednostňováním udržitelného
řízení zdrojů.

Vysoké standardy

Díky chytřejšímu používání mýdla se do
vody dostává méně chemikálií, snižují se tak
náklady na její čištění, a i negativní dopady
na životní prostředí. Významné úspory vody
spolu s možností přepnout na ruční mytí
studenou vodou znamenají, že udržitelnost
není jen módní slovo. Je to realita.

Stupně výkonu LEED pro spotřebu vody v
nových budovách

LEED
Systém LEED, nejrozšířenější
systém hodnocení zelených
budov na světě, poskytuje
rámec pro zdravé, vysoce
efektivní a nákladově úsporné
zelené budovy. Certifikace
LEED je celosvětově
uznávaným symbolem dosažení
udržitelnosti a vedení.

Aplikace
Díky omezovači
průtoku Intellimix®
1,9 l/min byste získali
Základ 2.2 GPM
4 body.*

*Uvedené hodnocení se vztahuje k instalaci v soukromých koupelnách.

8,32 litrů/min

LEED 20% 1.75 GPM

6,66 litrů/min

LEED 30% (2 body)

5,83 litrů/min

LEED 35% (3 body)

5,41 litrů/min

LEED 40% (4 body)

<4,99 litrů/min

Stupně výkonu BREEAM pro spotřebu vody
ve velkých budovách

BREEAM
BREEAM je přední světová metoda hodnocení
udržitelnosti pro územní plánování, infrastrukturu a
budovy. Rozpoznává a odráží hodnotu aktiv s vyšší
výkonností v celém životním cyklu zastavěného
prostředí, od nové výstavby až po použití a renovaci.

Spotřeba vody

Instalace systému
Intellimix® vás
ocení 5 kredity.

Application

Spotřeb vody

Základ

12 litrů/min

1 Kredit

9 litrů/min

2 Kredity

7,5 litrů/min

3 Kredity

4,5 litrů/min

4 Kredity

3,75 litrů/min

5 Kreditů

<3 litry/min
Intellimix® — montáž na umyvadlo chrom / Contour 21 — umyvadlo 120 cm / Conca — zrcadlo 120 cm

21

NAVRŽENO BÝ T LEPŠÍ

Čisté ruce,
čistý design
Každý produkt, který
vytváříme, je navržen s
ohledem na uživatele. Baterie
Intellimix® je moderní,
elegantní a snadné řešení,
které povznáší své okolí a
vede k lepšímu zážitku z
koupelny.
Intellimix® získal ocenění za
svůj design a za pokročilou
technologii.
DIGITÁLNÍ
DISPLEJ

Baterie Intellimix® používá
svůj digitální displej ke
sdělení jasných pokynů,
aby uživatelé pochopili, jak
používat kohoutek, a získali
co nejlepší zážitek. Lze ji
také naprogramovat tak, aby
zobrazovala vaše logo.

Intellimix® — montáž na umyvadlo Chrome / Conca — umyvadlo, 100 cm
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NAVRŽENO BÝ T LEPŠÍ

Představení baterie
Intellimix®
Black Onyx
Baterie Intellimix® promění vaši
koupelnu nejen prostřednictvím
inovací. V elegantním barevném
provedení Black Onyx také vytváří
odvážný a působivý vzhled, takže
můžete zároveň získat nejnovější
design i nejnovější technologie.
Pro klasičtější styl můžete zvolit
chromovanou povrchovou úpravu.
Obě varianty jsou k dispozici jako
baterie s montáží na umyvadlo či na
desku, modely s montáží na panel
budou brzy k dispozici.

Intellimix® — montáž na desku, Black Onyx / Connect — umyvadlo pod desku 50 cm

INTELLIMIX®

Klíč

Úplně bezdotyková

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Intellimix®
Smart Soap Integrated Sensor Tap
Chrom
A7488AA

Intellimix®
Smart Soap Integrated Sensor Tap
Black Onyx
A7488B3

Další informace o umyvadlech
a koupelnovém nábytku
najdete na našich webových
stránkách.
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Bezpečnostní termostatický
ventil (Micro termostat)
A5776AA

Připojovací sada k
bezpečnostnímu
termostatickému ventilu
A5776AA

Prodloužení napájecího zdroje
2m
A960635NU

A5777AA
Integrovaný dávkovač mýdla
Úspora vody
Udržitelnost
Instalace EasyFix
Kompatibilní aplikace
Automatický hygienický průplach

DOPORUČENÉ KOMBINACE NÁBY TKU A UMY VADLA

Bezdotykové mytí rukou s integrovaným dávkovačem mýdla

Conca
Umyvadlová skříňka
600 x 505 x 370 mm
T3928

Conca
Umyvadlo
500 x 450 mm
T3812

Extra
Umyvadlo
500 x 450 mm
T388401

Connect Air
Umyvadlová skříňka
480 x 409 x 400 mm
E0844

K dispozici ve více velikostech a šesti
různých povrchových úpravách.

Umyvadlo s přepadem,

Umyvadlo s přepadem,

K dispozici čtyři různé povrchové úpravy.

1x otvor pro baterii, broušená spodní strana.

1x otvor pro baterii, broušená spodní strana.

K dispozici v lesklé bílé a hedvábné bílé.

K dispozici v lesklé bílé.

154

52

±10

°

Bez směšování teplé a studené vody

126

Ø35

Výrobek je určen pouze pro použití ve vysokotlakých
systémech (min. 0,5 bar)
Integrovaný elektromagnetický ventil
Šetří vodu díky omezovači průtoku o hodnotě 1,9 l/min

min. 350
max. 30

Integrovaný dávkovač mýdla na mýdlovou pěnu Intellimix®
Mild

93

151

22°

Vhodný pro připojení k samostatnému termostatu
A3813NU nebo mikrotermostatu A5776AA (nutno zakoupit
samostatně)

TFT display pro intuitivní použití baterie
(s další možností personalizace)
Baterie Intellimix® splňuje všechny normy pro materiály
přicházející do styku s pitnou vodou

G3/8

Systém EasyFix pro rychlou a snadnou instalaci
®

Standardní fixace pomocí flexibilních hadic G3/8” PEX ke
snížení růstu bakterií
S napájecím zdrojem 100–230 V AC, 50–60 Hz, 6 V DC

L=2000

38

50
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Kompatibilní s umyvadly Conca a Extra.

Programovatelné hygienické automatické proplachování

Kompatibilní s umyvadlem Connect Air
550 × 550 mm
E029901.

Programovatelné automatické oplachování mýdla
Snadné nastavení parametrů pomocí aplikace

Connect Air
Umyvadlo
550 x 460 mm
E029901

Adapto
Umyvadlová skříňka
700 x 380 x 505 mm
U8595

Adapto
Umyvadlová skříňka
600 x 380 x 505 mm
U8594

Strada II
Umyvadlo
600 x 430 mm
T300001

Bez EO/PEG a síranů

Umyvadlo s přepadem,
1x otvor pro baterii.

K dispozici ve čtyřech různých povrchových
úpravách

K dispozici ve čtyřech různých povrchových
úpravách

Umyvadlo s přepadem,

Bez živočišných přísad a testů na zvířatech

Kompatibilní s umyvadlem Strada II

Kompatibilní s umyvadlem Strada II

600 × 430mm

600 × 430 mm

T300001.

T300001.

Snadná kontrola dat prostřednictvím aplikace

Antibakteriální pěnové mýdlo Intellimix®
Mild
1.25L x 6 Packs
A7711NU

1.25L x 120 Packs
A7713NU

1.25L x 240 Packs
A7714NU
Složení na míru pro baterii Intellimix®
Recyklovatelné lahve 1 250 ml
Složení Mild pro jemné čištění
Povrchově aktivní látky na 100 % přírodní
Neobsahuje vůně, barviva a alkohol

Bez mikroplastů
Mýdlo si můžete pohodlně objednat v našem online
obchodě shop.idealstandard.com

1x otvor pro baterii.
Keramická krytka odpadu součástí balení.

26

Společně ovlivňujeme
budoucnost moderního bydlení.
Společně přemýšlíme nad rámec
zavedených pravidel. Společně
tvoříme pravidla promyšleného
designu. Společně vnášíme
emoce do funkční dokonalosti.
Společně tvoříme dlouhotrvající
partnerství. Společně plníme
přání pro všechny generace.
Společně tvoříme budoucnost
kategorie, kterou jsme sami
definovali.

„Together for Better“

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
Teplice
415 01
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