Ifö Sign vægmonteret toilet 6894,
renoveringsmodel
Toilet med hel cisternekappe for nemmere
rengøring og fri for kondens. Fresh WC (hygienisk
doseringsløsning i skylleknappen) som standard
hvilket giver duft og nemmere rengøring. Leveres
med blankforkromet trykknap og 4/2 liter dobbelt
skyl. Indstillelig fra 2 - 8 liter.

I leveringen indgår:
Monteringssæt nr Z98382
Gummimanchet nr Z96292
Monteringsanvisning

IFÖ VÆGHÆNGT TOILET MED UDVENDIG CISTERNE

STANDARD ELLER
RENOVATIONSMODEL?
Ifö Sign toilettet leveres som standard med Ifös
specielle rengøringsvenlige Ifö Clean glasur og er
Nordic Quality godkendt.

Ifö Sign renoverngsmodel kan erstatte
eksisterende ældre Ifö hængetoiletter. Ifö Carezza,
Ifö Cascade samt Aqua 21. Ved udskiftning af
Carezza hængetoilet bliver siddehøjden 40 mm.
Tommelfingerregel når man skal
udskifte sit ældre Ifø hængetoilet med udvendig cisterne:
højere.
Hvis det eksisterende Ifö hængetoilet er fra før 1985, modellerne Ifö Carezza, Ifö Cascade og
Ifö Aqua21 renovationsmodel.Ved montering skal der anvendes dæmpningsliste
mellem
skål og væg. F.eks.
96040
Så bør man anvende en Ifö Sign
renoveringsmodel
(seIfö
evt.nr.mål
tegning samt varenr. nedenfor)
Produkt

Ifö nr

VVS nr

Hvid

689400031

60 7002 200

355

660

6894, for vægmontering
Til erstatning for ældre Ifö
hængetoiletter, Ifö Carezza og Ifö
Cascade, samt Aqua 21
renoveringsmodel.

Ifö Sign vægmonteret
toilet
100
Ved6893
udskiftning af Carezza

230

800

Toilet med hel cisternekappe for nemmere
75
rengøring og fri for kondens. Fresh WC (hygienisk
i skylleknappen) som standard
185 doseringsløsning
365
hvilket giver duft og nemmere rengøring. Leveres
Ø102
med blankforkromet trykknap og 4/2 liter
dobbelt
105
skyl. Indstillelig fra 2 - 8 liter.

max 180
min. 150
* max 135
min.-105
105
290

20 med Ifös
Ifö Sign toilettet leveres som standard
specielle rengøringsvenlige Ifö Clean glasur og er
* Med stopventil.
Nordic Quality godkendt.
c/c afstand mellem sædeboltehullerne 155 mm

hængetoilet, vil siddehøjden blive
leveringen
40 Imm
højere.indgår:
Monteringssæt nr Z98382
Gummimanchet nr Z96292
Monteringsanvisning
Tilvalg

Måltolerance +/- 2%

Dæmningsliste Ifö nr 96040 Ifö
Fresh WC sticks i æske a 7
stk. VVS nr. 617998.007

Ved montering
der1985
anvendes
dæmpningsliste
Hvis det eksisterende Ifö hængetoilet,
er fraskal
efter
(på nær
Aqua21 renoveringsmodel), modellerne Ifö Aqua21, Ifö Cera
mellem
skål
og
væg.
F.eks.
Ifö
nr.
96040
og Ifö Sign. Skal standart hængetoilettet anvendes, (se evt. mål tegning samt varenr. nedenfor)
Produkt

Ifö nr

VVS nr

Hvid

629300031

607005200

355

660

230

760
* 420 mm fra gulv til overkant
af skål.

100
75

max 95
min. 40
* max 50
min. - 5

100

325

Ø102

150
105
290

* Med stopventil.
c/c afstand mellem sædeboltehullerne 155 mm

20

6293, for vægmontering
Typegodkendt til stort- og lille
skyl. Skyllemængden er
indstillelig fra 4 til 6 liter for stort
skyl og 2 til 4 liter for lillle skyl.
Ved levering fra fabrk er
skyllemængden indstillet til 4 og
2 liter.
Måltolerance +/- 2%
Tilvalg:
Dæmpningsliste Ifö nr. 96040
Ifö Fresh sticks i æske á 7 stk.
VVS nr. 617998.007
TIl sikker og stabil montering kan
Ifö fixtur nr. 98910 med fordel
anvendes.
vandtilslutningen fra højre til
venstre side på denne model. Dette
sker ved at tilkøbe ekstra lang

