FORMET AF
SKANDINAVIEN

BADEVÆRELSESMØBLER HÅNDVASKE TOILETTER BRUSELØSNINGER BADEKAR

Priserne er vejledende priser inkl. moms og gælder fra 2018-01-01. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl
og ændringer i specifikation samt sortimentet. I tryksager kan farverne afvige lidt fra virkeligheden.

OM IFÖ...........................................................................................................4
BADEVÆRELSESMØBLER ................................................. 12
MØBELPAKKER .............................................................................. 28
SPEJLE & TILBEHØR ................................................................ 36
HÅNDVASKE ....................................................................................... 46
TOILETTER ............................................................................................ 58
BRUSEVÆGGE & BRUSEDØRE .................................... 74
BRUSEKABINER ............................................................................ 88
BADEKAR............................................................................................... 94

HISTORIE

1887
IFÖ HAR EN L ANG OG BEGIVENHEDSRIG HISTORIE
Hvor mange andre virksomheder kender du, der har
arbejdet med porcelæn i 130 år? Nok ikke så mange.
Det hele begyndte, da geologen Gerard de Geer
og dyrlægen Abelgard Nielsen fandt kaolinler på øen
Ivö i Ivösøen. Kaolinler er en bestanddel af porcelæn.
Så hvorfor ikke starte en porcelænsfabrik?
Over årene har vi frembragt mange klassikere
til badeværelset. Teknologien har udviklet sig kolossalt
bare de seneste år, ikke mindst fordi vi i dag er
en del af Geberit. Vi ser frem til mindst 130 år endnu.

MILJÖ

∞
JO L ÆNGERE VORES PRODUK TER HOLDER,
DESTO BEDRE FOR MIL JØET.

Som forbruger har du en enorm magt over en
bæredygtig udvikling. Du kan fravælge de
billigste produkter, da de ofte hverken holder
eller er produceret på en bæredygtig måde.
Du kan i stedet vælge kvalitet, som holder længere,
og på den måde være med til at spare på energi,
råvarer og transport. Hvor vi står, tror vi godt du ved.

KVALITET

200
000
x
VI TESTER, TESTER OG AT TER
TESTER VORES PRODUK TER.
Kvalitet er ikke bare noget vi snakker om, men noget
vi gør. Vi sætter kvalitet over alt andet i det vi gør –
fra design og valg af materialer til produktion
og kvalitetskontrol. At teste er helt centralt for os,
vi tester vores produkter på alle mulige måder
og under alle mulige forhold for at være helt sikre på,
at de holder i mange år hos dig. Hvor meget
vi tester, kommer an på det enkelte produkt, fx tester
vi vores skyllearmatur 200 000 gange.

SKANDINAVIEN

875 569 km
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HELE SK ANDINAVIENS BADEVÆRELSESMÆRKE.
Ifö har fremstillet porcelæn i Bromölla i Sverige i langt over
hundrede år og produkter til badeværelser i mere
end firs år. Hvis der er noget, der har formet os og vores
produkter gennem årene, så er det Skandinavien.
Vi håber, at du kan mærke dette i dit badeværelse, med
vores enkle, funktionelle og smukke produkter.

BADEVÆRELSESMØBLER.
Vores badeværelsesmøbler omfatter skabe og kommoder
til opbevaring af dine ting. Ligesom vores porcelæn
er møblerne karakteriseret ved høj kvalitet.En forskel er dog,
at møblerne har mange bevægelige dele, og at disse skal
fungere problemfrit år efter år. Det er også vigtigt, at fugten
i badeværelset ikke skader møblernes materiale.
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Her er vores
badeværelsesmøbler.
IFÖ SENSE | IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN
IFÖ SILVA | IFÖ SPIRA | IFÖ MØBELPAKKER

IFÖ SENSE

Vores mest fleksible serie til dato. Vælg farver og former og få et badeværelse præcis, som du ønsker.
Side 16
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IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Ifö Renova Nr. 1 Plan er en ny møbelserie med en masse forskellige skabe at vælge mellem.
Side 22

IFÖ SILVA

Vores serie, Ifö Silva, er fuld af innovative løsninger, som gør livet i badeværelset mere komfortabelt.
Side 26
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IFÖ SENSE

Ifö Sense – et hav
af valgmuligheder.
Ifö Sense er vores mest fleksible møbelserie til dato. Uanset hvor stort eller
lille dit badeværelse er, kan Ifö Sense virkelig give det et løft. Der er mange
valgmuligheder, når det gælder bredde og dybde, så du kan udnytte pladsen
bedst muligt. Også i farverne har du mange muligheder - vælg mellem fem
skandinaviske farver på både skuffer og skabe, så badeværelset matcher din
personlige stil.

Vi har Svanemærket vores mest populære produkter i Ifö Sense-serien;
de hvide underskabe i bredderne 30 og 60 cm.
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Ifö Sense underskab SU 90, hvid kr. 5380
Ifö Sense push-open SPU kr. 231 pr. skuffe
Ifö Sense håndvask 15412 90 cm kr. 3128
Ifö Option spejl OSB, 90 cm kr. 3345
Ifö Sense halvhøjskab, hvid kr. 2648
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Skabene i Ifö Sense-serien har
softclose låger og skuffer. Den
praktiske indretning i skufferne
holder styr på dine sager. Suppler
med LED-belysning, som tænder
automatisk, når du åbner skuffen.
Du kan vælge frit mellem vores
farver: sort eg, mullvad, grafitgrå,
hvid og højglans hvid. Hvilken eller
hvilke farver passer bedst hos dig?

Sort eg, finér
Mullvad
Grafitgrå
Hvid
Højglans hvid

På Ifö Sense højskabet er der på indersiden af lågen
en praktisk opbevaringsplads i form af stoflommer.
Ifö Sense højskab SHS 36 V
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Ifö Sense underskab SU 120, grafitgrå kr. 8216
Ifö Sense håndvask 120 kr. 3450
Ifö Option spejlskab LED High 120 cm kr. 9240
Ifö Sense højskab SHS, grafitgrå kr. 3884
Ifö Sense overskab SOS, grafitgrå kr.1509
Ifö Spira Art toilet 6245 kr. 4144
Ifö Space brusevæg SBNK 90 cm kr. 3580 pr. stk.
Ifö Sense push-open kr. 231 pr.skuffe
Ifö Spira Art toiletsæde kr. 1269
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IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Helt ny serie med en
masse muligheder.
Ifö Renova Nr. 1 Plan er en ny møbelserie med en masse forskellige
skabe at vælge imellem. Det gør, at du kan vælge præcis den
kombination, der passer til dig og dit badeværelse. Uanset om du
har et stort eller lille badeværelse, passer Ifö Renova Nr. 1 Plan
smukt ind og tilbyder smagfuld opbevaring af dine ting.

Vælg netop den opbevaring, du ønsker. Ifö Renova Nr. 1 Plan har en
masse skabe at vælge imellem.
Ifö Renova Nr.1 Plan underskab 100 cm kr. 7650
Ifö Renova håndvask 100 cm kr. 7650
Ifö Option spejl med belysning OSB 100 cm kr. 7650
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Ifö Renova Nr.1 Plan underskab 100 cm kr. 7650
Ifö Renova håndvask 100 cm kr. 3063
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Ifö Renova Nr.1 Plan underskab 100 cm kr. 7650
Ifö Renova håndvask 100 cm kr. 3063
Ifö Option spejlskab 90 Middle kr. 5043
Ifö Renova Nr. 1 Plan højskab kr. 6375 pr. stk.
Ifö Renova Nr. 1 Plan medium sideskab kr. 3825
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Underskabene har innovativ løsninger, fx den lille indvendige
skuffe til opbevaring af småting.

Sideskabet har softclose låger, som kan monteres med
åbning til venstre eller til højre, samt en glashylde.
Ifö Renova Nr. 1 Plan fås i flere farver.
Hvilken farve foretrækker du?

Grå
Elm, folie
Højglans hvid
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IFÖ SILVA

Ifö Silva – en masse
innovative løsninger
Ifö Silva – her finder du mange intelligente løsninger ned til mindste detalje,
samtidig med at vi som altid har haft fokus på kvaliteten. Højskabet har fx
indbygget LED-belysning, der tændes, når du åbner lågen. Spejlene er også
udstyret med LED-teknik og trinløs indstilling af lyset fra koldt til varmt.
Skuffer og låger med softclose? Naturligvis.

Højskabet, som er 37 cm bredt, har praktiske opbevaringshylder på
dørens inderside – så er der styr på dine ting. LED-belysning er standard
og tænder, når du åbner skabet. I højskabets indbyggede skuffe kan du
opbevare de ting, du vil passe ekstra godt på.
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Ifö Silva højskab hvid kr. 6724
Ifö Silva underskab 84 cm hvid kr. 6514
Ifö Caprice håndvask 2132 kr. 3194
Ifö Silva spejl 56 hvid kr. 4308
Ifö Silva ben hvid kr. 315 pr/par
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Her er vores
møbelpakker.
IFÖ SPIRA | IFÖ CERA | IFÖ SENSE
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IFÖ SPIRA

Ifö Spira 400 fås med hul til blandingsbatteri i
højre eller venstre side. H: 700 B: 400 D: 310 mm
Skabsdybde 217 mm kr. 2415

fö Spira 500 fås med hul til hanen i højre eller
venstre side. H: 700 B: 400 D: 310 mm
Skabsdybde 217 mm kr. 2415

Ifö Spira 570.
H: 700 B: 500 D: 310 mm
Skabsdybde 215 mm kr. 2489

IFÖ CERA

Ifö Cera møbelpakke 2222.
H: 685 B: 500 D: 435 mm

Ifö Cera møbelpakke 2322.
H: 685 B: 570 D:435 mm

29

IFÖ SENSE – MØBELPAKKER MED SKUFFER

Ifö Sense SSMP 60 compact V2,
Ifö Sense håndvask.
H: 595 B: 600 D: 366 kr. 5291

Ifö Sense SPMP 90 compact V2,
Ifö Spira håndvask
H: 595 B: 900 D: 366 kr. 7393

Ifö Sense SSMP 60 V2,
Ifö Sense håndvask.
H: 595 B: 600 D: 520 mm kr. 5299
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Ifö Sense SSMP 90 compact V2,
Ifö Sense håndvask.
H: 595 B: 900 D: 366 kr. 7393

Ifö Sense SPMP 60 compact V2,
Ifö Spira håndvask.
H: 595 B: 600 D: 366 kr. 5291

Ifö Sense SPMP 60 V1,
Ifö Spira håndvask.
H: 590 B: 620 D: 520 mm kr. 5299

Ifö Sense SSMP 90 V2,
Ifö Sense håndvask.
H: 595 B: 600 D: 520 mm kr. 6484

Ifö Sense SPMP 60 V2,
Ifö Spira håndvask.
H: 590 B: 620 D: 520 mm kr. 6484

Ifö Sense SSMP 90 V
Ifö Spira håndvask
H:595 B:900 D:520 kr. 9060

IFÖ SENSE – MØBELPAKKER MED LÅGER

Ifö Sense SDSSMP 60 compact, Ifö Sense håndvask.
Fås også i grå. H: 535 B: 600 D: 366 mm kr. 3260

Ifö Sense SDSSMP 90 compact, Ifö Sense håndvask.
Fås også i grå. H: 535 B: 900 D: 366 mm kr. 4688

Ifö Sense SDSPMP 60 compact, Ifö Spira håndvask.
Fås også i grå. H: 590 B: 600 D: 366 mm kr. 3260

Ifö Sense SDSPMP 90 compact, Ifö Spira håndvask.
Fås også i grå. H: 590 B: 900 D: 366 mm kr. 4688

Kombiner lige som du vil
Med Ifös møbelpakker har du mange valgmuligheder. Du kan fx
vælge mellem forskellige håndvaske - Ifö Spira giver ét udtryk og
Ifö Sense et helt andet. Underskabet fås enten med låger
eller skuffer. Vælger du skuffer, kan du vælge mellem farverne hvid
og grå. Vores møbelpakker giver dig muligheden for at vælge frit.
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IFÖ MØBELPAKKER

Pakket og klart med
vores møbelpakker.
Uanset om du bygger nyt eller bare vil friske dit badeværelse op, kan vores
møbelpakker være noget for dig. De indeholder både underskab, håndvask
og greb. Møbelpakkerne leveres færdigsamlet i en pakke, lige til at montere
på væggen. Det går hurtigt og nemt, uden at det koster alverden.

Ifö Spira møbelpakke 500 kr. 2415
Ifö Spira toilet 6270 Spørg forhandler
Ifö Option spejl OSB60 kr. 3719
BK-PRO badekar 1600 kr. 4598
Ifö BKFF bensæt, plast, hvid kr. 2416
Ifö Space badekarsvæg SPXK kr. 3580
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Ifö Space brusedør SBNK 900 kr.3580 pr.stk.
Ifö Sense møbelpakke SDSSMP 60 compact, grafitgrå kr. 3260
Ifö Sense overskab, grafitgrå kr. 1509
Ifö Option spejl OSB60 kr. 3719
Ifö Spira toilet 6260 Spørg forhandler

33

Ifö Spira møbelpakke 570 kr. 2489
Ifö Option spejl LED Bas 55 cm kr. 2521
Ifö Spira toilet 6260 Spørg forhandler
Ifö Caribia badekar, 1600 mm, med gavl- og frontplade kr. 7766
Ifö Space badekarsvæg, aluminiumprofil, klart glas kr. 3580
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SPEJLE & TILBEHØR.
Intet badeværelse uden et spejl. Først når spejlet og det andet
tilbehør er på plads, kan man kalde det et badeværelse.
Så er det godt, at Ifö har alle mulige størrelser og modeller med
praktiske funktioner. Vælg også den belysning, du synes om.
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Her er vores
spejle & tilbehør.
IFÖ OPTION | IFÖ SILVA
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IFÖ OPTION

IFÖ SILVA

Vores serie med spejle og belysning –
fuld af valgmuligheder. Side 40

Små intelligente løsninger, som gør dit liv i
badeværelset meget nemmere. Side 44

39

IFÖ OPTION

Vælg tilbehør og få et mere
personligt badeværelse.
Ifö Option er vores serie med spejle og belysning. Navnet siger
det hele – valgmuligheder. Ifö Option passer til alle vores
møbelserier, også stilmæssigt. Spejlskabenes sider fås med
spejle eller i fem forskellige farver – som matcher farverne på
møblerne i Ifö Sense-serien. Flere af Ifös spejlskabe fås med
LED belysning, og du kan også få denne moderne belysning til
skufferne i underskabet.

Magnetliste som holder styr på fx saks og pincet
samt spejl med forstørrelsesglas er detaljer, der
gør livet i badeværelset nemmere.
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Ifö Option spejlskab LED High passer til alle vores møbelserier og
har bagvæg af spejlglas inde i skabet. LED-belysning over og under
skabet. Strømudtag med USB-port medleveres.

Ifö Option spejlskab LED High 120 cm kr. 9245
Ifö Sense håndvask 120 kr. 3450
Ifö Sense underskab SU 120 cm, hvid kr. 7890
Ifö push-open skinner kr. 231 pr. sæt
Ifö Spira toilet 6260 Spørg forhandler
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Et helt særligt spejl – med LED-belysning, hvilket
giver en skøn fornemmelse, når du står foran det.
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Ifö Option spejlskab OSSN 90, sort eg kr. 4094
Ifö Option LED lysarmatur OSS kr. 3254

Ifö Option spejlskab LED Middle passer til alle vores møbelserier. LED-belysning
under skabet, samt indbygget i spejlågerne, så lyset stråler elegant ud gennem
de frostede felter. 60 cm kr. 3993

Ifö Option spejlskab hvid OSSN 60 kr. 2853
Ifö Option lysarmatur LR 60 kr. 1405
Ifö Option beslag LR kr. 125

Ifö Option spejlskab hvid OSSN 60 kr. 3778
Ifö Option LED belysning OSS 60 kr. 2890
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IFÖ SILVA

Det rette spejl gør
badeværelset fuldendt.
Ifö Silva er ikke bare stilrene møbler, men også tilsvarende spejle.
Vi har både højskab med spejl og almindelige spejle med belysning,
som trinløst kan justeres fra varmt til koldt lys. Lad humøret
styre belysningen.

Ifö Silva spejl har integreret LED-belysning, som du
trinløst kan justere fra varmt til koldt lys.
Det vendbare høje spejlskab er 32,5 cm bredt og lige så
enkelt som det er praktisk. Du kan vinkle det præcis,
som du vil, og indeni er der masser af opbevaringsplads.
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Ifö Silva underskab 126,5 kr. 10821
Ifö Caprice håndvask 2162 kr. 4155
Ifö Silva spejl 112 kr. 6094
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HÅNDVASKE.
Vil du prøve en anderledes og ny håndvask? Vi har hele 13
forskellige varianter at vælge mellem i vores nye serie, Ifö Spira.
Vi og vores designer Knud Holscher har arbejdet målrettet
med at kombinere blødt og hårdt, for at bløde mennesker skal kunne
trives med hårdt porcelæn, år efter år. Er det lykkedes for os?
Det er kun dig, der kan afgøre det.
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Her er vores
håndvaske.
IFÖ SPIRA ART | IFÖ SPIRA | IFÖ SENSE
IFÖ CAPRICE | IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN
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IFÖ SPIRA ART

IFÖ SPIRA

Stilrene håndvaske, der giver en følelse af luksus
i badeværelset, designet af Knud Holscher.
Side 50

Vores omfattende håndvaskeserie
med lige eller rund forkant.
Side 52

IFÖ SENSE

IFÖ SPIRA

Vores tynde Ifö Sense håndvask giver
badeværelset et minimalistisk udtryk.

Ifö Sense underskab kan også kombineres med
Ifö Spira håndvask, der er lidt højere. Side 54

IFÖ CAPRICE

IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

En blød håndvask med sit helt eget særpræg.
Fås i fire størrelser. Kan monteres med bolte, men
passer også til Ifö Silva underskab. Side 56

Vores nyeste serie, Ifö Renova Nr. 1 Plan, er en
serie med mange forskellige skabe og vaske.
Sid 57
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IFÖ SPIRA ART

Sæt elegancen fri i
dit badeværelse.
Ifö Spira Art er afrundet fortil og har et tydeligt skandinavisk
præg med lige, enkle linjer. Fås som frithængende håndvask til
montering med bolte.

Ifö Spira Art håndvask 15172, 60 cm kr. 1721
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Ifö Spira Art håndvask 15172, 60 cm kr. 1721
Ifö Spira Art væghængt toilet kr. 4144
IföSpira Art toiletsæde kr. 1269
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IFÖ SPIRA

Ifö Spira – den enkle og
funktionelle serie.
Ifö Spira håndvaske fås med rund eller lige forkant i enkle og tydeligt
skandinaviske linjer. Ifö Spira vasken passer designmæssigt til vores
toiletter i samme serie. Bassinet er stort og rummeligt. Fås i forskellige
modeller, både frithængende og til møbler.

Ifö Spira 15122, rund håndvask 57 cm Pris spørg forhandler
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Ifö Spira håndvask 15062, 60 cm kr. 1339
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IFÖ SENSE

Badeværelser må også
gerne være minimalistiske.
Ifö Sense er en serie håndvaske, der giver badeværelset et pænere
og mere elegant udtryk. Håndvaskene har en karakteristisk
forkant, der blot er 15 mm høj. Det er usædvanligt tyndt og giver
virkelig karakter. Bassinet er rektangulært, men samtidig blødt,
hvilket giver badeværelset et særligt udtryk. Vaskene monteres
på underskabene Ifö Sense SU. Ifö Sense underskabene kan også
kombineres med Ifö Spira håndvasken, som er noget højere.

En tynd håndvask giver badeværelset et moderne udtryk.
Bestil underskabet Ifö Sense SU til din Ifö Sense håndvask.
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Ifö Sense underskab SU, 60 cm, V2 kr. 3946
Ifö Sense håndvask 15402, 60 cm kr. 1780
Ifö Sense overskab SOS 30, hvid kr. 1404
Ifö Option spejlskab LED Middle, 60 cm kr. 3993
Ifö Sign toilet 6860 Pris spørg forhandler
Ifö Stella brusevæg, 90 cm kr. 4244
Ifö Sense push-open kr. 231. pr. skuffe
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IFÖ CAPRICE

En håndvask,
rund og smuk.
Ifö Caprice håndvasken har været en del af vores sortiment i
mange år. Og det er ikke tilfældigt. Vasken har høje kanter, mere
markant afrundet forkant og et afrundet bassin. Helt enkelt.

Ifö Caprice 2132, 87 cm kr. 3194
Ifö Silva underskab, 84 cm, hvid kr. 6514
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IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Lille håndvask,
stor fralægningsplads.
Håndvasken Ifö Renova Nr. 1 Plan passer til underskabene med
sammen navn. Håndvasken har godt med fralægningsplads,
og kanten hælder lidt indad – så er vasken nemmere at rengøre.

Ifö Renova Nr. 1 Plan håndvask 85091 kr. 3063

Ifö Renova Nr. 1 Plan håndvask 45 cm kr. 1833

Ifö Renova Nr. 1 Plan underskab, 100 cm, grå kr. 7650

Ifö Renova Nr. 1 Plan underskab 45 cm kr. 2029
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TOILETTER.
I dag ser toiletterne ikke ud, som de plejede at gøre.
Vi har nemlig fjernet skyllekanten, fuldstændigt.
Skylleresultatet er dog mindst lige så godt takket
være innovativ teknik. Den store fordel er, at toilettet
er mere hygiejnisk og nemmere at holde rent.
Og udseendet blev da også renere, ikke sandt?
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Her er
vores toiletter.
IFÖ SPIRA ART | IFÖ SPIRA | IFÖ SIGN
IFÖ SIGN ART | IFÖ ICON
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IFÖ SPIRA ART

IFÖ SPIRA

Ifö Spira Art har ikke nogen skyllekant – hvilket
giver et smukt og harmonisk udtryk. Side 62

Ifö Spira er helt uden skyllekant – hygiejnisk og
nemmere at rengøre. Side 64

IFÖ SIGN

IFÖ SIGN ART

Det er ikke så mærkeligt, at dette toilet er blevet
en klassiker. Side 66

Elegant udformet med glatte sider, der gør det
nemt at rengøre. Side 66

IFÖ ICON

INSTALLATIONSSYSTEMER & SKYLLEKNAPPER

Heller ingen skyllekant her – usædvanligt
nemt at gøre rent. Sid 68

Skylleknapper giver badeværelset karakter,
vælg med omhu. Side 70
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IFÖ SPIRA ART

Til dig der går
op i design.
Ifö Spira Art passer til dig, som er vild med design. Her er linjerne
og formerne endnu renere og enklere og giver badeværelset et
næsten luksuriøst udtryk. Ifö Spira Art har ingen skyllekant,
hvilket er både hygiejnisk og rengøringsvenligt. Rimfree®, som vi
kalder det, skyller mindst lige så godt som et traditionelt toilet.
Det har vi sikret med vores teknik. Ifö Spira Art har vores
rengøringsvenlige glasur Ifö Clean, og du kan også anvende
Fresh WC-sticks i dette toilet.

Vil du se en demonstration af vores skylleteknik?
Se en kort film på www.ifo.dk.

Skylleknappen er en undervurderet detalje i badeværelset.
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IFÖ SPIRA

Renere og mere hygiejnisk
uden skyllekant.
Vi har fjernet skyllekanten fuldstændigt på Ifö Spira toiletterne.
Det har flere fordele. Ikke mindst er det hygiejnisk, og toilettet
bliver nemmere at gøre rent. Vi kalder det Rimfree®. Skyllefunktionen
bliver ikke ringere, tværtimod. Teknikken inde i toilettet gør, at det
skyller bedre end nogensinde. Porcelænet har vores rengøringsvenlige
glasur Ifö Clean, og Fresh WC fås også til dette toilet. Ifö Spira fås
også med elektronisk Sensor skyl, en meget hygiejnisk løsning til
offentlige toiletter.

For virkelig at kunne se, hvor genial den nye skylleteknik er,
skal man opleve det selv – eller du kan se et kort filmklip på
www.ifo.dk.
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IFÖ SIGN & IFÖ SIGN ART

Klassisk og moderne
på samme tid.
Vores velkendte toiletter Ifö Sign og Ifö Sign Art har været med i
adskillige år, og er stadig moderne. Allerede da vi lancerede dem,
gjorde vi vores yderste for at skabe et enkelt og tidløst design.
Og nu, flere år senere, føles de stadig moderne, ikke sandt?

Vores toiletter fås med forskellig siddehøjde og i
flere størrelser. For mennesker er jo forskellige.
Ifö Sign 6861, høj model.

Skyllefunktionen Fresh WC gør, at friskt og velduftende væske frigøres,
hver gang du skyller. Du åbner blot skylleknappen og anbringer en
Fresh WC-stick i hullet under skylleknappen.
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Vores toiletter, ligesom alle vores andre produkter,
skal smelte ind, i stedet for at stikke ud. De skal udgøre
en helhed og være tidløse, da de skal holde i mange år.
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IFÖ ICON

Rengøringsvenligt
af natur.
Ifö iCon er et væghængt toilet helt uden skyllekant.
Da toilettet er væghængt, er det nemmere at gøre
gulvet rent, og da det ingen skyllekant har, er det både
hygiejnisk og rengøringsvenligt. Naturligvis har Ifö iCon
også Ifö Clean, vores ekstra rengøringsvenlige glasur.

Effektivt skyl, helt uden skyllekant. Vi kalder det Rimfree®,
og resultatet er et mere hygiejnisk og rengøringsvenligt toilet.
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Et væghængt toilet er ikke bare smukt at se
på, det letter også rengøringen af gulvet.
Ifö iCon 3575 kr. 5512 inkl. toiletsæde
Ifö Collis skylleknap, hvid kr. 558
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INSTALLATIONSSYSTEMER & SKYLLEKNAPPER

Det smukke kan ses,
det geniale er skjult.
Mange af vores tekniske detaljer kan ikke ses. Derfor vil vi gerne
fortælle lidt om dem her. Et væghængt toilet har fx både cisterne og
skyllemekanisme skjult bag væggen. Geberits installationssystemer
er pålidelige og kan klare stor belastning i mange år.

Installationssystemet er skjult i væggen bag toiletskålen. Det er den hyppigste løsning i et
større badeværelse, hvor du vil bytte det gulvstående toilet ud med et væghængt. Når du
installerer toilettet, kan du også vælge individuel siddehøjde og skylleknapper.

Ifö Spira Art Rimfree, væghængt WC 6245, inkl. Toiletsæde kr. 5413
Ifö Sense underskab SU, Compact, 60 cm, grafitgrå kr. 4105
Ifö Sense håndvask, Compact, 60 cm kr. 1780
Sigma30 betjeningsplade, mattkrom/blankkrom/mattkrom kr. 1150
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Berøringsfri

Geberit Sigma80
Geberit Sigma10IR
To forskellige glas. B 247, H 164 mm Syv forskellige farver. B 246, H 164 mm

Valgfri placering

Geberit Typ70
Fire forskellige farver.
B 112, H 50 mm

Geberit Typ10
Fem forskellige farver.
Ø 100 mm

Geberit Typ01
Pneumatisk, blank. Tre forskellige
farver. Ø 94 mm.

Geberit Sigma70
Fem forskellige farver.
B 240, H 158 mm

Geberit Sigma60
Fire forskellige farver.
B 214, H 132 mm

Geberit Omega60
Fire forskellige farver.
B 184, H 114 mm

Geberit Sigma30
Enkelt skyl. Fire forskellige farver.
B 246, H 164 mm

Geberit Omega30
Seks forskellige farver.
B 212, H 142 mm

Geberit Sigma30
Dobbelt skyl. Seks forskellige farver.
B 246, H 164 mm

Geberit Sigma20
Syv forskellige farver.
B 246, H 164 mm

Geberit Omega20
Seks forskellige farver.
B 212, H 142 mm

Geberit Sigma10
Syv forskellige farver.
B 246, H 164 mm

Geberit Sigma01
Seks forskellige farver.
B 246, H 164 mm

Geberit Sigma21
5 forskellige farver. B 246, H 164 mm
Lanceret i april 2018

Rektangulær

Geberit Sigma50
Ni forskellige farver.
B 246, H 164 mm

Rund
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GEBERIT MONOLITH WC-MODULER

Slut med kompromiser –
vælg et badeværelsesmodul
Med Geberit Monolith WC-modul skal du ikke længere gå på kompromis
med dine krav. Funktion, teknik og design er i top, hvilket giver kvalitet
og pålidelighed. Modulerne er fremstillet i aluminium og glas, hvilket gør
det nemt at vedligeholde og gøre rent.

Modulernes funktioner er gennemtænkte ned til mindste detalje.
Fordele som støjfri lugtudsugning og diskret LED-belysning er
svære at forestille sig, men de mærkes, når du anvender modulerne.
Geberit Monolith Plus indeholder endnu flere funktioner, fx belysning
i syv forskellige farver, lugtudsugning, touch knapper til skyl og
sensorstyret tilkoblingsfunktion.

ComfortLight-systemet giver karakter i dit badeværelse.
Du kan vælge mellem flere forskellige farver for at skabe
præcis den stemning, du vil have.
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WC-modulerne giver dig mange alternativer, når du skal
udforme dit badeværelse. Du kan tilslutte modulerne til
den eksisterende vand- og afløbsinstallation, hvilket er en
stor fordel både ved renovering af badeværelset, eller nyt.
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BRUSELØSNINGER.
Det er ikke kun vores porcelæn der fremstilles i Sverige.
Også vores bruseløsninger bærer dette kvalitetsstempel,
da de fremstilles i Mörrum. Det har yderligere den fordel,
at de ikke skal transporteres så langt for at nå frem til dig.
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Her er vores
brusevægge.
IFÖ STELLA | IFÖ SPACE
IFÖ SOLID | IFÖ SILVER
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IFÖ STELLA

IFÖ SPACE

Et stilrent brusebad med minimalistisk
lyst design. Fås både som svingdøre og
faste vægge. Side 78

Den bruseløsning, de fleste af vores kunder vælger.
Fås både med buede og lige vægge, samt til hjørner
eller nicher. Side 80

IFÖ SOLID

IFÖ SILVER

Vores klassiske bruseserie i en stabil
konstruktion til både hjørner og nicher –
samt som brusevæg. Side 82

En serie med blanke glatte profiler. Fås i to
varianter til hjørner og som brusevæg.
Side 84
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IFÖ STELLA

Stilrent og moderne –
Ifö Stella.
Ifö Stella er en stilren bruseløsning med et minimalistisk lyst design.
På samme tid smelter den ind og står ud. Lyder det mærkeligt?
Prøv at forestille dig løsningen i dit badeværelse – den smelter ind i
omgivelserne med sine rene enkle linjer, men samtidig står det ud med
sit moderne udtryk. Ifö Stella fås både som svingdøre og faste vægge.

Døren åbnes og lukkes ved hjælp af en
integreret håndtag i glasset.

Ifö Stella har specialdesignede hængsler af højeste kvalitet.
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Ifö Stella fast brusevæg 800 mm Kr. 4236/stk.
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IFÖ SPACE

Det reneste udtryk
for enkelhed.
Ifö Space er ikke bare nem at montere og justere, den er også uhyre nem at
gøre ren. Når du åbner og lukker døren, løftes den fra gulvet, hvilket gør det
nemme at gøre gulvet rent. Bruseløsningen har glatte overflader, der er
nemme at tørre af. Den fås også med behandlet Timeless®-glas, der er
nemmere at gøre rent. En overflade på glasset gør, at du fx nemmere undgår
kalkaflejringer og grimme rander. Du vælger selv, om du vil have lige, buede,
eller foldbare døre.

Med Ifö Space kan du kombinere forskellige bredder
samt lige og buede vægge for at skabe den bedste
løsning i netop dit badeværelse.
Ifö Space foldbar dør, aluminiumprofil, klart glas
med knopgreb 800 mm kr. 5875 /stk.

Ifö Space er robust og fleksibel på samme tid. Du kan fx folde brusedørene
ind mod væggen for at spare plads. Vist her med klart glas.
Ifö Space, buet dør 900 mm, aluminiumprofil, klart glas,
med håndtagsprofil kr. 3603/stk.
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Ifö Space buet dør SBNK H, aluminiumprofil,
klart glas, 900 mm kr. 3580
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IFÖ SOLID

Den robuste, men
elegante brusevæg.
Ifö Solid er en brusevæg i særklasse. Den giver badeværelset et robust
udtryk med sin brede profiler. Samtidig har den enkle og lige linjer,
der udstråler elegance. Brusevæggen er nem at montere, og skydedørene
kan vippes for at lette rengøringen og er forsynet med hjul både
foroven og forneden. Desuden er dørene forsynet med en indbygget
sikkerhedsbeskyttelse, som forhindrer, at de hopper af.

Hvis du ikke ønsker uindrammede glaskanter, kan du vælge
en indrammet brusevæg. Aluminiumprofilerne giver også en
mere stabil fornemmelse.
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Ifö Solid brusevæg SVH NK. Hjørneløsning,
aluminiumprofiler, klart glas, 80x80 cm kr. 6346
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IFÖ SILVER

Enkelt og blødt for et
stilfuldt udtryk.
Ifö Silver skaber en harmonisk stemning i badeværelset.
De glatte profiler smelter naturligt ind i badeværelset.
Indgangsåbningen er ekstra stor og har skydedøre i stedet
for døre der åbner udad, hvilket er meget pladsbesparende.
Funktionerne er ikke kun praktiske, men lever også op til
Ifös kendte kvalitet, så bruseløsningen holder i mange år.
Fås som halvrund og lige hjørnemodel, samt som brusevæg.

Dørene slutter helt tæt. Bad efter bad, år efter år.

Friktion er ikke noget problem for Ifö Silver. Skydedørene glider let op
og i, og bliver samtidig, hvor de skal være.
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Ifö Silver, halvrund, 90x90 cm kr. 3473
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GEBERIT CLEANLINE

Afløbsrender med
designet funktion.
Geberit CleanLine afløbsrender ser ikke alene godt ud –
takket være det innovative design er de også nemme
at holde rene.

Nem at åbne og holde ren. Praktisk hårsi, der er
nem at løsne, gøre ren og sætte tilbage igen.

CleanLine 60 i børstet stål og CleanLine 20 i poleret stål.
Kombinér flot udseende med funktionalitet. Børstet stål
er et materiale, der fungerer godt sammen med et hvilket
som helst andet materiale. Afløbsrenden kan placeres ved
væggen eller i midten af brusebadet.
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Nem installation med komplet installationskit.
Afløbsrenden kan tilpasses i længden.
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Her er vores
brusekabiner.
IFÖ SOLID | IFÖ NEXT
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IFÖ SOLID

IFÖ NEXT

Ifö Solid giver badeværelset et stabilt udtryk med
sin brede aluminiumramme og kabinekar i stål.
Side 90

En brusekabine med rene profiler og lavt
kabinekar hvilket gør det nemt at komme ind
i kabinen. Fås også med hvide bagvægge,
der fx skjuler rørinstallationer. Side 92
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IFÖ SOLID

Robust og elegant
på samme tid.
Ifö Solid brusekabiner er robuste uden at virke klodsede. De er
også nemme at rengøre, og dørene er lydløse og robuste. Du vælger
selv mellem standard og luksuspanel. Luksuspanalet har både
lofts- og håndbruser, samt to indstillelige lodrette brusehoveder.
Ifö Solid fås med forskelligt glas.

Robuste profiler og glas i stedet
for plast gør Ifö Solid stabil.

Blandingsbatteriet er integreret i hjørnesøjlen og sidder på
ydersiden af kabinen, hvilket letter rengøringen og giver mere
plads i badet. Kun grebene sidder inde i kabinen.
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Solid og elegant.
Ifö Solid, halvrund, aluminiumprofiler, klart glas,
90x90 cm, standard søjle kr. 17.171
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IFÖ NEXT

Som et badeværelse
i badeværelset.
Vælger du Ifö Next, får du en stilren brusekabine, der er nem at holde ren.
Den har enkle, hvidlakerede profiler og mange gennemtænkte detaljer.
Brusearmaturet er placeret praktisk i hjørnet, kabinekarret har en hel
frontplade, og profilerne er glatte med skjulte tætningslister uden
unødvendige sammenføjninger. De justerbare ben gør, at brusekabinen
altid står lige, også hvis gulvet skråner.
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Ifö Next brusekabine NKH har hvidlakerede profiler og en hel frontplade
til karret. Skydedøre i hærdet sikkerhedsglas. Brusekabinen er nem at
holde ren og har klassisk hjørneindgang med lavt trin.

Ifö Next brusekabine NK i diskret mønstret styren leveres uden dør.
Foldedør bestilles separat. En brusekabine der giver badeværelset et
let udtryk.

Ifö Next NKH 90x90 cm, inklusiv blandingsbatteri kr. 8501

Ifö Next NK 90x90 cm, inklusiv blandingsbatteri kr. 9500

Hvis du vil skjule det, der findes bag brusekabinen,
kan du vælge Ifö Next med hvide bagvægge.
Den passer både i badeværelset og i andre rum,
som fx kælderen, bryggerset eller sommerhuset,
da den er lidt lavere end de andremodeller.
Den fås desuden i en endnu lavere model.
Ifö Next NKH-L, 80x80 cm,
inklusiv blandingsbatteri kr. 11.045
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BADEKAR.
Du behøver ikke et kæmpestort badeværelse for at
få plads til et badekar. Det er nok med et areal
på ca. 4 kvadratmeter - og lysten til et skønt bad.
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Her er vores
badekar.
IFÖ BKFF | IFÖ CARIBIA | IFÖ BK-PRO

IFÖ BKFF

IFÖ BKFF i emaljeret stålplade er et fritstående badekar i moderne men tidløs stil. Badekarret tager sig
godt ud i dit badeværelse. Side 98
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IFÖ CARIBIA

IFÖ CARIBIA i hvid emaljeret stålplade badekar har rummelige mål. Det er ikke kun smukt at kigge på,
men også praktisk, da det er nemt at holde rent. Se fx nærmere på den flotte variant med halvfront.
Side 100

IFÖ BK-PRO

IFÖ BK-PRO er et klassisk badekar fremstillet i hvid emaljeret stålplade med en bred frasætningskant
rundt om karret. Side 100
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IFÖ BKFF

Ingen front, men
masser af stil.
Fritstående badekar er noget helt specielt. Det giver en følelse af lidt ekstra
luksus og er samtidig tidløst – og gør nydelsen endnu bedre. Ifö BKFF fås
med både sort og hvid yderside og i forskellige længder.

Et sort badekar giver karakter i badeværelset.
Indersiden på Ifö BKFF er dog altid i hvidt.

Lige, men alligevel rundt – et design der har
gjort Ifö BKFF meget populært.
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Et badekar skal også være skønt at sidde i. Ifö BKFF har
en nøje udregnet ryghældning, som giver dig lyst til at blive
liggende længe i badet.

Et fritstående badekar med runde former giver
badeværelset et elegant udtryk. Desuden gør
designet uden front rengøringen meget nemmere.
Ifö BKFF, 1600 kr. 8967
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IFÖ CARIBIA & BK-PRO

Du har højst sandsynligt
taget bad i et.
Ifö Caribia er et meget populært badekar. Dets rummelige og plane bund
gør, at det er lige så rart og trygt at stå op og bruse sig, som at sidde ned.
Ifö Caribia og Ifö BK-PRO er begge fremstillet i emaljeret stålplade, hvilket
gør, at de holder. Også stilmæssigt.

Ifö BK-PRO har en bred afsætningskant.
Ifö BK-PRO 1500 kr. 5908

Ifö Caribias rummelige og plane bund gør det også rart og trygt at
stå op og bruse sig.
Ifö Caribia badekar med halvfront BK-HF kr. 9502
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Du behøver naturligvis ikke indmure dit badekar –
Ifö Caribia giver et smukt indtryk med front.
Ifö Caribia badekar, 1 600 mm kr. 4881
Ifö Caribia gavlplade kr. 1150
Ifö Caribia frontplade kr. 1725
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