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Maksimal designfrihed til håndvaske
Fra cirkler og rektangler til ovaler og ellipser –
Ifö VariForms æstetiske designkoncept inkorporererde fire geometriske grundfigurer i sine håndvaske.
Dette omfattende modulære system består af håndvaske til underlimning, nedfældning og placering på
bordplade - i et hav af former og størrelser med stort
set ubegrænsede designmuligheder til offentlige
sanitetsrum, hotelbadeværelser samt private bade-

værelser. Med deres ekstra smalle kanter og tidløse hvide keramik rammer Ifö VariForms håndvaske
de nyeste trends inden for badeværelsesdesign og
matcher samtidig perfekt farver og strukturer på de
tilhørende elementer. Selv efter intens brug holder
håndvaskene sig smukke i mange år takket være den
rengøringsvenlige keramik af høj kvalitet, som gør alle
elementer i det modulære system bestandig over for
revner og ridser.

DINE IDEER, VORES LØSNING.
IFÖ VARIFORM HÅNDVASKE.
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Ifö VariForms håndvaske til placering på bordplade udnytter til fulde styrken i deres elegante design ved synligt at fremvise alle deres designegenskaber. Men
også håndvaskene til nedfældning og underlimning i Ifö VariForm serien skaber
deres helt eget særpræg, som får dem til at skille sig ud i forhold til bordpladen.
Du bestemmer selv, hvordan du vil have din håndvask til at tage sig ud.
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De ovale Ifö VariForm håndvaske er særligt imponerende takket være det store
udvalg af modeller. Disse håndvaske fås fra helt små håndvaske på blot 42 cm i
bredden og 30 cm i dybden til de helt store vaske på 60 cm i bredden og 48 cm i
dybden. De store håndvaske er meget praktiske med en særdeles stor og rummelig
bassindybde, hvilket giver rigelig med plads i håndvasken.
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De elliptiske Ifö VariForm håndvaske er kendt for deres elegante, æstetiske udseende
og deres alsidighed, hvad angår valgmuligheder og modeller. Deres modulære opbygning
giver mulighed for et hav af forskellige individuelle håndvaskedesign med hele seks
modeller at vælge imellem.De elliptiske vaske omfatter også en pladsbesvarende model
til nedfældning, som kun måler 55 cm i bredden og 40 cm i dybden.
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Kanter giver et markant æstetisk indtryk, og denne effekt udnyttes til fulde i de
firkantedemodeller i Ifö VariForm serien. Brugen af markante og kraftige linjer er
også et karakteristisk særtræk ved håndvaskene til nedfældning og underlimning i denne serie. Derudover gør dybder på mellem 35 og 40 cm, at Ifö VariForm
håndvaske også kan installeres i bordplader med et meget kompakt design.
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