MØBLER
INSPIRATION TIL DIT BADEVÆRELSE

IFÖ SENSE
FORMET AF SKANDINAVIEN

nord

MANGE VALG,
MEN NEMT AT VÆLGE
Ingen badeværelser er ens. De er forskellige i
størrelse, indretning og måden vi anvender dem
på. Og hvis badeværelser er forskellige, er det
ingenting i forhold til mennesker og deres smag.
Derfor får du mange valgmuligheder med vores
møbelserie Ifö Sense – Ifös mest fleksible serie
til dato. Det gør, at du kan få dit badeværelse,
præcis som du vil.
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Du har mange valgmuligheder, hvad angår bredde og dybde, du kan vælge mellem flere forskellige skandinaviske farver og tidløse greb, og du
bestemmer selv, om du vil have skuffer eller låger
i møblerne. Desuden kan du supplere med spejle
og andet udstyr fra serien Ifö Option.
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Møblerne i Ifö Sense og tilbehøret i Ifö Option serien er alle designet i en ren skandinavisk stil. Ifö Sense seriens
underskabe og vaske findes i to dybder; en smal på 36,6 cm og en standarddybde på 46,6 cm, og i kombinationer fra 60 – 120 cm i længden. Det gør, at du kan indrette dit badeværelse præcis, som du vil. Serien har rummelige højskabe og overskabe, der let findes plads til. Som prikken over i’et kan det hele kombineres med et Ifö
option LED High spejlskab, som har en tynd diskret LED-lysliste på skabes øverste del og LED-lys under skabet.
Produkter der findes i dette inspirationskatalog har en leveringstid på maximum 3 uger.
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SERIEN MED DE INNOVATIVE

løsninger

Ifö Sense er meget mere end bare det ydre. Der findes et hav af finesser bagved, som gør, at din
hverdag fungerer bedre og nemmere. Og så er møblerne enkle at montere på væggen.
ÅBEN OG LUK MED STIL
Du kan vælge mellem vores mange greb i et
væld af flotte farver og forskellige udformninger. Du kan også vælge push-open funktion,
hvor du trykker let på fronten for at åbne,
hvilket giver badeværelset et enkelt og let udtryk. Push-open indgår i alle vores højskabe
og overskabe.

SMÅ DETALJER MED STOR NYTTE
Der findes mange forskellige tilvalg, som gør
dine møbler endnu bedre. Indretningspakker,
indvendige skuffer, LED-belysning, elstik,
magnetliste og spejl med forstørrelsesglas
er nogle af de ting, du kan tilvælge for at
lette din hverdag. Al belysning er energibesparende og IP-klassificeret i henhold
til branchestandarder. Derudover har vi en
reservedelsgaranti. Vores reservedele kan
fås i mindst fem år efter, at produkterne er
blevet udfaset.

INTELLIGENT OPBEVARING
Ifö Sense højskab har godt med opbevaringsplads. Det har fire rummelige hylder, og på
indersiden af døren er der opbevaringsplads
i form af stoflommer i forskellige størrelser
(se billede på side 8). Underskabene fås i en
række varianter, alt efter hvor meget du vil
opbevare i badeværelset. Skuffeindretning
medfølger til underskabe med to skuffer.
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IFÖ SENSE –
BADVÆRELSESSERIEN DU SKABER
Ifö Sense er vores mest fleksible møbelserie nogensinde. Uanset smag og badeværelsets størrelse er der noget til enhver.
Skabene fås i en række forskellige typer og størrelser, så de passer til både store og små badeværelser. Vælg mellem fem rene
skandinaviske farver - og få et badeværelse, der matcher din stil. Vælg mellem hvid, højglans hvid, mullvad, grafitgrå og sort
eg. Møblerne er fremstillet i høj kvalitet med fugtbestandig MDF, som er UV lakeret, hvilket giver en meget slidstærk overflade
specielt tilpasset badeværelsesmiljøet. Skabene fås i to dybder; 36,6 og 46,6 cm, og tre bredder; 60, 90 og 120 cm. Ifö Spira og
Ifö Sense håndvaskene er standard med Ifö Clean glasur. For det komplette sortiment se www. ifö.dk.
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IFÖ SENSE UNDERSKAB 120 CM
VVS-nr.
Pris

780037420
8128 kr

IFÖ SENSE HÅNDVASK 120 CM MED
Ifö Clean glasur
VVS-nr.
Pris

63512000
3520 kr

IFÖ SENSE PUSH-OPEN SKINNER (2 SÆT)
VVS-nr.
Pris

780051993
246 kr
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IFÖ SENSE MØBELPAKKER
Ifö Sense møbelpakker leveres som en komplet pakke bestående af fabrikssamlet underskab med vask. Skuffer og låger har
monteret greb med soft close funktion. Møbelpakkerne leveres i hvid eller mat grafitgrå samt i to dybder – en standard på 46,6
cm og en Compact version på 36,6 cm. Se flere varianter på ifo.dk
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IFÖ SENSE COMPACT MØBELPAKKER

Komplet, 60 cm, to skuffer

Komplet, 90 cm, to skuffer

VVS-nr.

VVS-nr.

780059460

Pris

5450 kr

780059490

Pris

7615 kr

*Alle møbelpakker fås med både slim eller almindelig vask.

IFÖ SENSE MØBELPAKKER

Komplet, 60 cm, én skuffe

Komplet, 60 cm, to skuffer

Komplet, 90 cm, to skuffer

VVS-nr.

VVS-nr.

VVS-nr.

780060060

Pris

5459 kr

780060160

Pris

6679 kr

Pris

780060190
9333 kr

*Flere af møbelpakkerne fås med både slim eller almindelig vask.

IFÖ SENSE COMPACT MØBELPAKKER MED LÅGER

Komplet, 60 cm, to låger

Komplet, 90 cm, to låger

VVS-nr.

VVS-nr.

Pris

780059060
3359 kr

Pris

780059090
4829 kr

*Alle møbelpakker fås med både slim eller almindelig vask, samt i enten hvid eller mat grafitgrå.
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IFÖ RENOVA
UNDERSKABE

og vaske

En minimalistisk og funktionel møbelserie der især passer til det lille badeværelse eller gæstetoilettet.
Serien består af stilrene underskabe med en hvid højglanslakeret låge eller skuffe. Sammen med de robuste håndvaske får du
et badeværelse. der både er stilfuldt og holdbart. Leveres uden blandingsbatteri.
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IFÖ OPTION SPEJLSERIEN

Ifö Option spejl OSPN 60
VVS-nr.
Pris

Ifö Option spejl OSPN 90

780015460
446 kr

Ifö Option lysarmatur LED 60 cm
med spejlliste
VVS-nr.
Pris

VVS-nr.
Pris

780015490
610 kr

Ifö Option lysarmatur LED 90 cm
med spejlliste

780014932
3070 kr

VVS-nr.
Pris

780014933
3457 kr
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IFÖ SPIRA

Ifö Option spejlskab 60
med LED-lys
VVS-nr. 780012240
Kr. 2899

Ifö Spira møbelpakke 57 cm
med 2 låger
VVS-nr. 780069060
Kr. 2643
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IFÖ SPIRA MØBELPAKKER

Komplet, 400, én låge
VVS-nr.
Pris

780069130
2488 kr

Komplet, 500, én låge
VVS-nr.
Pris

780069240
2488 kr

Komplet, 570, to låger
VVS-nr.
Pris

780069060
2564 kr

*Møbelpakke med én låge fås enten som højre- eller venstrevendt.

IFÖ CERA MØBELPAKKER

Komplet, 2222, to låger
VVS-nr.
Pris

778805350
Spørg forhandler

Kompelt, 2322, to låger

VVS-nr.
Pris

778806150
Spørg forhandler
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GEBERIT A/S
HOVEDKONTOR / SHOWROOM
Lægårdsvej 26, 8520 Lystrup
Tlf +45 86 74 10 86
kundeservice.dk@geberit.com
www.ifo.dk

Ifo DK

