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Formet af Skandinavien

Ifö har fremstillet porcelæn i Bromölla i Sverige i langt
over 100 år, samt produkter til badeværelser i 80 år. Derfor er det heller ikke så underligt, at vi var inspireret af
den skandinaviske natur, da vi skabte vores nye porcelænsserie, Ifö Spira Art.
Ingen andre steder i verden er kontrasterne så store som
her. Fra lys til mørke. Fra bidende koldt til stegende hedt.
Dette gav inspiration til vores designer Knud Holscher,
og måske mest af alt kontrasten mellem blødt og hårdt,
som er så karakteristisk for Skandinavien.
Men form er ingenting uden funktion. Derfor har vores
nye porcelænsserie også en hel række forbedringer – vi
har fx fjernet skyllekanten på toiletterne, videreudviklet
det vandbesparende skyl og forkortet den tid det tager at
fylde cisternen med vand. Én ting har vi dog ikke ændret
det mindste på: kvaliteten, der bl.a. gør, at vores produkter holder i mange år.
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Ifös nye porcelænsserie er inspireret af den
skandinaviske natur.
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DESIGNET AF KNUD HOLSCHER.
MESTEREN SOM HAR SKABT FLERE
KLASSIKERE END NOGEN ANDEN.
For os handler design frem for alt om funktion. At du skal have
nytte og glæde af vores produkter, og at de gør din hverdag
nemmere i badeværelset. Udseendet er dog også vigtigt for os –
men det må aldrig overskygge produktets funktion.
Intet andet har sat så stort præg på vores design som den Skandinaviske natur. Det er også i Skandinavien vi har fremstillet badeværelsesprodukter i de sidste 80 år, og det er her de fleste af
vores kunder bor. Vi håber, at du også mærker det skandinaviske i enkelheden og selvfølgeligheden i vores funktioner og det
rene, tidløse udtryk. Det kan vi takke designeren for, som har
formgivet vores ny porcelænsserie, Ifö Spira Art.
Designer og professor Knud Holscher og hans team har arbejdet med Ifös produkter i årtier. Et centralt element i det nye design er balancen mellem hårdt og blødt – i samspillet mellem
porcelænet og menneskekroppen. Derfor har serien bløde runde former fortil, hvor du kommer i berøring med produkterne, og
hårde kanter ind mod væggen.

Teamet bag nogle af vores klassikere (fra venstre)
Knud Holscher, Stig Myler, Jette Banke og Rasmus
Holscher
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Meget af arbejdet er stadig
klassisk håndværk når
der fremstilles prototyper
inden de rigtige produkter
sættes i produktion

Knud Holscher
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Vi skandinaver kan lide ting som er smukke, men vi kræver også funktionalitet. Vores nye, Ifö Spira Art,
toilet fremstilles helt uden skyllekant, hvilket gør det til et af markedets mest rengøringsvenlige og hygiejniske toiletter. Cisternearmaturet er et kompakt og driftssikkert armatur, som ikke påvirkes af det hårde
danske vand.
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FORMET AF SKANDINAVIEN –
OG SKANDINAVERNES KRAV TIL
FUNKTIONALITET.
Ifö Spira Art – det gulvstående toilet helt uden skyllekant.
Ifös nye gulvstående toilet er helt uden den traditionelle skyllekant, hvilket gør det meget nemt at gøre rent. I almindelige toiletter kan bakterier og smuds samles under skyllekanten, men
i et Ifö Spira Art toilet, er der ingen gemmesteder. Det er helt
enkelt en meget hygiejnisk løsning, hvor skyllet ikke bliver forringet med tiden grundet kraftige kalkbelægninger oppe under
en skyllekant.
Lukket S-lås til limning.
Ifö Spira Art toilettet har en helt lukket skål, som monteres på
gulvet ved silikonelimning. Skålens helt glatte sider uden kanter
og hulrum gør vedligeholdelse og rengøring ekstra nemt. Sammenholdt med den heldækkende porcelænscisternekappe er
Ifö Spira Art et af markedets mest rengøringsvenlige gulvstående toiletter.
Kompakt og driftssikkert cisternearmatur.
Det nye Ifö Spira Art cisternearmatur bygger på samme grundlag som det kendte Ifö Sign armatur. Et kompakt og driftssikkert
armatur som bare virker hver gang. Skyllearmaturet er indstillet
til 4/2 liter skyl fra fabrikken til gavn for både miljø og din pengepung. Er det nødvendigt med større skyllemængde grundet
dårlige afløbsforhold, kan vandmængden nemt øges via skylleknappen uden at cisternen afmonteres.

Ingen skyllekant - hvor
bakterier og andet smuds
kan gemme sig.

Helstøbt cisterne –ingen
Med Ifö Clean glasur som
samlinger hvor smuds kan standard, der gør porcelænet
gemme sig
nemt at holde rent
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ET HELT NYT VÆGHÆNGT TOILET.
FORMET AF SKANDINAVIEN.
Helt uden den traditionelle skyllekant.
Den helt store nyhed ved Ifös nye væghængte Spira Art toiletskål er, at det ikke har nogen skyllekant. Når toilettet ikke har
nogen skyllekant, er det meget nemmere at gøre rent og mere
hygiejnisk. Skyllefunktionen er dog lige så god som altid grundet et nyt patenteret skyllesystem.
Nemmere at holde rent.
Ifö Spira Art skålens bløde former uden hulrum eller samlinger,
er ikke kun smuk. De glatte sider og skålens skjulte monteringsbeslag gør skålen ekstra nem at holde ren. Det samme gør den
unikke glasur på porcelænet, Ifö Clean.
Og så fylder det faktisk ikke så meget.
Et væghængt toilet kræver faktisk ikke mere plads end et gulvstående. Forskellen er, at cisternen er gemt bag væggen og
skylleknappen er placeret på væggen. Ifö Spira Art toiletskål er
anvendelig til indbygningscisterner med skyllemængden 4/2 eller 6/3 liter. Ifö Spira Art toiletskål er vist med det nye Ifö Spira
Art toiletsæde, som fulender det stilrene og enkelte design.

Ingen skyllekant - hvor
bakterier og andet smuds
kan gemme sig.

10

Ifös nye patenterede
skyllefunktion holder rent
– uden skyllekant

Med Ifö Clean glasur, som
gør porcelænet nemt at
holde rent

Skandinavien er fyldt af kontraster: koldt og varmt, lyst og mørkt – samt hårdt og blødt.
Det håber vi kan mærkes i designet. Men design er ingenting uden funktion, eller hvad?
11

Hvordan beskriver man skandinavisk design med ét ord? Rent, måske. Denne håndvask har enkle, rene
linjer samt bløde former fortil, hvor du kommer i berøring med produktet.
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FORMET AF SKANDINAVIEN OG NEMT AT GØRE RENT.
Designet kan lette rengøringen.
Vores designer Knud Holscher forsøgte at skabe så mange
glatte overflader som muligt. Ikke kun for at skabe et harmonisk
indtryk, men også for at gøre håndvasken nem at holde ren. Her
er ingen hjørner, hvor smuds kan samles.
Ifö Clean glasur – gør rengøringen endnu nemmere.
Ifö Spira Art håndvaskene er fremstillet med den kendte Ifö
Clean glasur som standard. Ifö Clean glasuren forsegler de mikroskopiske porer, som findes på almindeligt glaseret porcelæn.
Dermed bliver overfladen meget nemmere at renholde.
Skjult ophængning med bolte.
Alle Ifö Spira Art håndvaskene monteres med bolte. Dette giver
en nærmest usynlig montering.
Hvorfor producere ude når man kan gøre det hjemme?
Ifös fabrik i Bromölla er en af de mest moderne i verden. Her
klarer hypermoderne robotter arbejdet, og dygtige fagfolk sikrer kvaliteten.

Ingen hjørner hvor smuds
kan gemme sig

Skjult og enkel
ophængning med bolte

Med Ifö Clean glasur, som
gør porcelænet nemt at
holde rent
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Ifö Spira Art 6240
Gulvstående toilet B 355 D 650
Ifö nr. 624000031 VVS nr. 601040200
Gulvstående toilet med skjult S-lås. Fremstilles uden skruehuller til montering ved silikonelimning. Skålen har helt glatte yderside, og indersiden af skålen er uden skyllekant,
hvilket gør toilettet meget hygiejnisk og nemt at holde rent. En hel cisternekappe af porcelæn med separat indercisterne af plast, forhindrer kondens på ydersiden af porcelænet og giver lydsvag vandpåfyldning. Fresh WC er standard. Doseringstabletten, som afgiver duft og nemmere rengøring, tilsættes via skylleknappen. Siddehøjde uden sæde er
42 cm. Fabriksindstillet til 4/2-liter, som kan øges efter behov. Ifö Spira toiletsæde i hård
plast købes separat. Ifö Spira Art fremstilles med rengøringsvenlig glasur, Ifö Clean, som
standard og er godkendt i henhold til Nordic Quality. Design Knud Holscher.

Ifö Spira Art 6245
Væghængt toilet B 355 D 520
Ifö nr. 624500009 VVS nr. 613010000
Væghængt toiletskål helt uden den traditionelle skyllekant, hvilket gør Ifö Spira Art skålen
til en af de mest rengøringsvenlige skåle på marked. At skålen er uden skyllekant betyder, at der ikke er nogen gemmesteder for snavs og kalk. Skålen har endvidere helt glatte
udvendige sider og skjulte monteringsbeslag. Ifö Clean glasur er standard og skålen er
godkendt i henhold til Nordic Quality.
Anvendes sammen med indbygningscisterner med 6/3 eller 4/2 liter skyl. Ifö Spira Art
skålen er testet og afprøvet sammen med Ifö og Geberit indbygningscisterner for optimal
skyllefunktion.

Ifö Spira 99494
Hårdt toiletsæde B 370 D 425
Ifö nr. 99494 VVS nr. 614548100
Ifö Spira hårdt toiletsæde med quick release sædebeslag og soft close lukning. Quick release beslagene gør det nemt at tage sædet af, når du gør rent. Både sæde og beslag er
hvide, hvilket giver et rent udtryk. Ifö Spira hårdt toiletsæde passer til Ifö Spira Art væghængte og gulvstående toilet. Design Knud Holscher.
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Ifö Spira Art 15072
Håndvask B 700 D 495
Ifö nr. 15072 VVS nr. 62303100 Med hanehul og med overløb
Ifö nr. 15072100 VVS nr. 623030000 Med hanehul uden overløb
Ifö nr. 15070 VVS nr. 623148600 Uden hanehul med overløb
En håndvask med bløde linjer og afsætningsplads på den bagerste del. Ingen skarpe
hjørner hvor smuds kan samles. Håndvasken er behandlet med vores rengøringsvenlige
glasur, Ifö Clean, og godkendt i henhold til Nordic Quality. Fremstilles i 3 varianter som
ovenstående. Monteres med bolte. Design Knud Holscher.

Ifö Spira Art 15172
Håndvask 60 cm, B 600 D 495
Ifö nr. 15172 VVS nr. 623146000 Med hanehul og med overløb
Ifö nr. 15172100 VVS nr. 623145000 Med hanehul uden overløb
Ifö nr. 15170 VVS nr. 623146600 Uden hanehul med overløb
En håndvask med bløde linjer og afsætningsplads på den bagerste del. Ingen skarpe
hjørner hvor smuds kan samles. Håndvasken er behandlet med vores rengøringsvenlige
glasur, Ifö Clean, og godkendt i henhold til Nordic Quality. Fremstilles i 3 varianter som
ovenstående. Monteres med bolte. Design Knud Holscher.
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