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Η Τρίτη ηλικία ζητά  Αυτονομία και Ασφάλεια στο μπάνιο. 

Η Ideal Standard το έχει προβλέψει.

1η Οκτώβρη: Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης ηλικίας 

Η Ideal Standard, σεβόμενη τις ιδιαίτερες ανάγκες προσωπικής φροντίδας, υγιεινής 

και  ευζωίας  της  τρίτης  ηλικίας,  παρέχει  μια  πλήρη  σειρά  προϊόντων  μπάνιου,  που 

εξασφαλίζουν  ένα  περιβάλλον  υψηλής  αισθητικής,  απόλυτα  ασφαλές  και  προσιτό, 

συμβάλλοντας  σημαντικά  στην  ποιότητα  ζωής  και  την  αυτονομία  των  ηλικιωμένων 

ατόμων. Ο σύγχρονος και λειτουργικός σχεδιασμός των προϊόντων με ενσωματωμένα 

χαρακτηριστικά  ασφάλειας  και  έμφαση  στην  ευκολία  πρόσβασης,  ενδείκνυται  και  για 

περιπτώσεις ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Η  πλούσια  γκάμα  εξειδικευμένων  προϊόντων  Atlantis από  λεκάνες,  νιπτήρες, 

μπαταρίες & ντουσιέρες, καθώς και πληθώρα εργονομικών αξεσουάρ που μπορούν 

να τοποθετηθούν πολύ εύκολα σε κάθε μπάνιο, όπως λαβές ασφαλείας, κουπαστές, 

βοηθητικές χειρολαβές κατά μήκους όλου του μπάνιου, στηρίγματα τηλεφώνου, ειδικά 

καθίσματα για τοποθέτηση σε ντουσιέρα ή μπανιέρα, καθρέφτες με ρυθμιζόμενη κλίση & 

πλαίσια κουρτίνας για ντους, παρέχουν άνεση, ευκολία και αίσθηση αυτονομίας στους 

ηλικιωμένους.



Από  τα  πλέον  αναγκαία  προϊόντα  προς  αποφυγή  εγκαυμάτων  στο  μπάνιο, 

θεωρούνται  οι  θερμοστατικές  μπαταρίες.  Οι  μπαταρίες  της  συλλογής  Ceratherm 

εξασφαλίζουν  γρήγορα  σταθερή  θερμοκρασία  νερού,  χωρίς  επικίνδυνες  διακυμάνσεις, 

ενώ η σειρά Ceramix Blue με τεχνολογία cool body  αποτρέπει την υπερθέρμανση του 

κορμού της μπαταρίας, ακόμα και όταν το νερό που χρησιμοποιείτε είναι καυτό. Ένα 

ακόμη εργονομικό χαρακτηριστικό, πολύ χρήσιμο στα άτομα προχωρημένης ηλικίας, είναι 

και η εύκολα μετακινούμενη λαβή των μπαταριών η οποία απαιτεί ελάχιστη μυϊκή δύναμη 

κατά την χρήση της.

Για τις περιπτώσεις που ακόμα και μία πολύ εύκολα προσβάσιμη μπανιέρα χαμηλού 

ύψους, μόλις 48cm, όπως η First δεν ενδείκνυται, προτιμήστε την άνεση και την άμεση 

πρόσβαση  που  χαρίζουν  οι  ντουσιέρες  Connect,  είτε  ακρυλικές  με  ύψος  4cm είτε 

κεραμικές με ύψος 6cm μόνο. Συνδυάζονται ιδανικά με τις ομώνυμες καμπίνες ντους 

Connect με τοιχώματα από κρύσταλλα ασφαλείας. H μεγάλη ποικιλία διαστάσεων 

και  μεγεθών  της  συλλογής,  με  εργονομικό  σχεδιασμό  και  υψηλής  ποιότητας  υλικά 

εντάσσονται εύκολα σε κάθε χώρο και διευκολύνουν τις κινήσεις των ηλικιωμένων στο 

μπάνιο. 

  Τα  εξειδικευμένα  αυτά  προϊόντα  της  σειράς  Atlantis της  Ideal  Standard, 

μπορείτε  να  τα  βρείτε  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας  και  να  τα  προμηθευτείτε  σε 

επιλεγμένα καταστήματα ειδών μπάνιου σε όλη την Ελλάδα.
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Η καινοτομική τεχνολογία Cool Body στη νέα σειρά 
‘Ceramix Blue’ από την Ideal Standard διασφαλίζει 

την αποφυγή εγκαυμάτων από επαφή με την 
μπαταρία. 

Οι θερμοστατικές μπαταρίες Ceratherm 50, 100 και 
200 της Ideal Standard διατηρούν σταθερή μέγιστη 

θερμοκρασία νερού. 

Η πλούσια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων της Ideal Standard μετατρέπει κάθε 
μπάνιο σ’ ένα ασφαλές και οικείο περιβάλλον για κάθε απαίτηση.



(Στο e-mail επισυνάπτονται οι φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση) 

– Τέλος –

Σχετικά με την Ideal Standard: 
Η  Ideal Standard προσφέρει  ολοκληρωμένες  προτάσεις  για  το  μπάνιο  “Εμπνευσμένες  από  τη  ζωή”.   Ως ηγετική 
Ευρωπαϊκή  μάρκα  καινοτόμων και  προηγμένου  σχεδιασμού  προϊόντων  μπάνιου,  η  Ideal Standard έχει  ως 
στόχο να δημιουργεί προϊόντα που συνδυάζουν την λειτουργικότητα και την τεχνογνωσία, έχοντας  βαθιά κατανόηση 
του οικείου και προσωπικού ρόλου που παίζει το μπάνιο στη ζωή κάθε ατόμου. Η Ideal Standard αποτελεί το κορυφαίο 
εμπορικό σήμα της Ideal Standard International.

Σχετικά με την Ideal Standard International: 
Η  Ideal Standard International,  με  έδρα  στις  Βρυξέλλες  στο  Βέλγιο,  είναι  μία  ιδιωτική  εταιρεία,  που  λειτουργεί 
ανεξάρτητα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και  τη Λατινική Αμερική.  Με τις ολοκληρωμένες λύσεις 
μπάνιου  ως  βασικό  της  αντικείμενο,  η  εταιρεία  προσφέρει  είδη  υγιεινής,  έπιπλα  μπάνιου,  μπαταρίες,  συστήματα 
υδρομασάζ, μπανιέρες και καμπίνες ντους για κτίρια οικιακής, εμπορικής ή δημόσιας χρήσης.  Η εταιρεία απασχολεί 
περίπου 11.000 άτομα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες.  

 

Find us on Facebook

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www  .  idealstandard  .  gr   ή επικοινωνήστε:

Τάμμυ Τσέκου
Wide Angle Communications
Τηλ.: 210 72 95 541
Fax:  210 72 95 543
tammy@wideangle.gr

Μπανιέρα  First  από την Ideal Standard 
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση με μόλις 48cm 

ύψος!

Καμπίνες ντους και ντουσιέρες Connect  από την 
Ideal Standard με μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και 

μεγεθών προσφέρουν ελευθερία κινήσεων και 
ασφάλεια.
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