NYA
IFÖ
SPIRA
ART
Formad av Skandinavien

Vi har tillverkat porslin i Bromölla i långt mer än 100 år,
produkter för badrum i 80 år. Därför är det inte konstigt
att Skandinavien inspirerade oss när vi utformade vår
nya porslinsserie Ifö Spira Art.
Ingenstans i världen är kontrasterna så stora som just
här. Från mörker till ljus. Från smällkallt till stekande
hett. Det här tog vår designer Knud Holscher fasta på,
kanske framförallt kontrasten mellan mjukt och hårt
som är så framträdande i Skandinavien.
Men form är ingenting utan funktion. Därför har vår nya
porslinsserie en hel rad förbättringar, bland annat har
vi tagit bort spolkanten på toaletterna, utvecklat snålspolningen ytterligare och förkortat den tid det tar för
cisternen att återfylla. En sak som vi inte ändrat ett
dugg på är kvaliteten, med det kommer ta dig många år
att märka det.

Du behöver inte ta dig långt för att se inspirationen
till vår nya porslinsserie. Se dig bara om.
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DESIGNAD AV KNUD HOLSCHER.
NESTORN SOM SKAPAT FLER
KLASSIKER ÄN NÅGON ANNAN.
För oss handlar design framför allt om funktion. Om att du
ska ha nytta av våra produkter och att de underlättar livet i
badrummet. Men därmed inte sagt att utseendet är oviktigt
för oss. Tvärtom. Vi menar bara att utseende inte är något värt
utan funktion.
Ingenting har satt prägel på designen av våra produkter som
Skandinavien. Det är här vi tillverkat badrumsprodukter i 80
år, det är här vi som jobbar på Ifö bor och det är här de flesta
av våra kunder finns. Det skandinaviska hoppas vi märks på
enkelheten och självklarheten i våra funktioner och i det rena,
tidlösa utseendet. Det har vi designern som formgav den nya
porslinsserien Ifö Spira Art att tacka för.
För designnestorn Knud Holscher var det här inga nyheter,
eftersom han och hans team har jobbat med våra produkter i
årtionden. Något som kom att prägla utseendet på den nya
serien var balansen mellan hårt och mjukt. Hårt porslin kräver
mjukhet för att fungera tillsammans med människokroppen.
Därför har hela serien runda former i framkant där du möter
dem och hårda i bakkant där väggen möter dem.

Teamet bakom några av våra klassiker, från vänster
i bild Knud Holscher, Stig Myler, Jette Banke och
Rasmus Holscher

Mycket av arbetet är
fortfarande klassiskt
hantverk med prototyper
som förlagor till de riktiga
produkterna

Knud Holscher
6

7

FORMAD AV SKANDINAVIEN.
OCH AV SKANDINAVERNAS
KRAV PÅ FUNKTION.
Den saknar kant. Utan att sakna den alls.
Du har säkert vant dig vid att en toalett ska ha spolkant. Nu har
vi tagit bort den, eftersom det lätt samlas smuts under den.
Samtidigt blev toaletten lättare att städa och mer hygienisk.
Allt det här utan att tumma på spolfunktionen.
Vi gjöt i två stycken. För din skull.
Att toaletten består av endast två porslinsstycken underlättar
städningen. Med färre skarvar finns det nämligen färre ställen
där det lätt samlas smuts.
Sparar rejält med vatten.
Att spara vatten är en enkel sak du kan göra för miljön. Då
passar det bra att nya Ifö Spira Art har en ny påfyllningsventil
som sparar cirka 0,5 liter vatten vid varje spolning. Med samma
spolresultat. Bra även för plånboken.

Ingen kant, ingen plats för
smutsen att gömma sig

Helgjuten cistern – inga
skarvar där smutsen kan
gömma sig

Täckt med glasyren
Ifö Clean som gör
porslin lättstädat

Vi skandinaver gillar saker som är trevliga att titta på, men kräver också funktion. Vår nya WC Ifö Spira Art
saknar den spolkant som vanliga toaletter har. Den har också flera innovativa lösningar på insidan.
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EN HELT NY VÄGGHÄNGD WC.
HELT FORMAD AV SKANDINAVIEN.
Men, ingen kant?
Den stora nyheten med vår nya vägghängda toalett är inte vad
den har, utan vad den saknar. Spolkanten. Att den saknar kant
gör den betydligt mer lättstädad och hygienisk. Spolfunktionen
är något vi däremot inte tummat på.
Lättstädat värre.
De mjuka formerna utan skarvar, hörn eller krusiduller är inte
bara trevliga att titta på. De gör också WC:n mer lättstädad.
Detsamma gör den glasyr som finns på porslinet, Ifö Clean.
Tror du att den tar mer plats? Då tror du fel.
En vägghängd WC tar faktiskt inte mer plats än en golvstående.
Skillnaden är att cisternen är gömd och spolknappen sitter i
väggen. Du behöver ett Ifö Sign installationssystem till själva
skålen och vi har flera olika spolknappar att välja bland. Många
som har vägghängd WC bygger en nisch bakom den, som blir
en trevlig hylla. En vägghängd WC gör dessutom golvet lättare
att städa.

Ingen kant, ingenstans
för smuts att ta vägen

Vår nya patenterade
spolning håller rent –
utan spolkant

Täckt med glasyren
Ifö Clean som gör
porslin lättstädat

Skandinavien är kontrasternas plats på jorden. Kallt och varmt, mörkt och ljust – och hårt och mjukt.
Det här hoppas vi märks på designen. Men design är ingenting utan funktion, eller hur?
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FORMAD AV SKANDINAVIEN.
MED TANKE PÅ ATT STÄDNING
ÄR HALVKUL.
Designern hjälpte dig med städningen.
Vår designer Knud Holscher försökte skapa så många släta ytor
som möjligt. Inte bara för att blidka ögat, utan även för att göra
tvättstället mer lättstädat. Inga hörn för smutsen att samlas i,
med andra ord.
Ifö Clean – ännu mer städhjälp.
Bland det sista vi gör när vi tillverkar våra tvättställ är att vi
täcker dem med Ifö Clean, en glasyr som gör våra porslinsprodukter ännu enklare att städa. Ifö Clean förseglar porslinets
mikroskopiska porer, vilket gör ytan extra hård och slät så att
den står emot smuts och slitage bättre.
Osynlig upphängning med bultar.
Få saker är så enkla som att montera tvättstället Ifö Spira Art.
Det blir dessutom en näst intill osynlig upphängning med bultar.
Varför tillverka där, när man kan göra det här?
Vår fabrik i Bromölla är en av de modernaste i världen. Här
jobbar hypermoderna robotar på oförtrutet, men också kunniga
människor som Leif och Anna.

Designad utan hörn,
så att smuts inte
har någonstans att
gömma sig

Osynlig och
enkel upphängning
med bultar

Täckt med Ifö Clean,
glasyren som gör
porslin lättstädat

Hur beskriver man skandinavisk design i ett ord? Rent, kanske. Det här tvättstället har enkla, rena linjer
och mjuka former i framkant där du möter det.
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Ifö Spira Art 6240
Golvstående WC B 355 D 650
Ifö nr 624009411 RSK nr 7856884
En golvstående WC-stol med en slät utsida och en insida helt utan spolkant, vilket gör
den både lättstädad och mer hygienisk. En hel cisternkåpa med en separat innercistern
för vattnet gör att du kan undvika kondens på utsidan och får tystare spolning och återfyllning. Fresh WC ingår som standard. Doseringstabletten som ger doft och underlättar
rengöring stoppas i via spolknappen. Sitthöjd utan sits 42 cm. 4/2-litersspolning. Inbyggt
S-lås. Ifö Spira hårdsits ingår. Ifö Spira Art har vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean och
är godkänd enligt Nordic Quality. Design Knud Holscher.

Ifö Spira Art 6245
Vägghängd WC B 355 D 520
Ifö nr 624509409 RSK nr 7857010
En vägghängd WC-skål med slät utsida och en insida helt utan spolkant, vilket gör den
både lättstädad och mer hygienisk. Ifö Spira Art har vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean
och är godkänd enligt Nordic Quality. Design Knud Holscher.
Använd tillsammans med Ifö Sign installationssystem som ger låg vattenförbrukning och
har Fresh WC, som ger doft och underlättar rengöring. Komplettera med en spolknapp ur
vårt breda sortiment.

Ifö Spira Art 15072
Tvättställ B 700 D 495
Ifö nr 15072 RSK nr 7606575 Med kranhål och bräddavlopp
Ifö nr 15072100 RSK nr 7606576 Med kranhål utan bräddavlopp
Ifö nr 15070 RSK nr 7479384 Utan kranhål med bräddavlopp
Ett tvättställ med mjuka linjer och avställningsytor på bakre delen. Inga skarpa hörn
där smuts kan samlas. Tvättstället är behandlat med vår rengöringsvänliga glasyr
Ifö Clean och godkänt enligt Nordic Quality. Finns även utan bräddavlopp vilket ger
enklare städning. Monteras med bultar. Design Knud Holscher.

Ifö Spira Art 15172
Tvättställ 60 cm, B 600 D 495
Ifö nr 15172 RSK nr 7614308 Med kranhål och bräddavlopp
Ifö nr 15172100 RSK nr 7614309 Med kranhål utan bräddavlopp
Ifö nr 15170 RSK nr 7479385 Utan kranhål med bräddavlopp
Ett tvättställ med mjuka linjer och avställningsytor på bakre delen. Inga skarpa hörn
där smuts kan samlas. Tvättstället är behandlat med vår rengöringsvänliga glasyr
Ifö Clean och godkänt enligt Nordic Quality. Finns även utan bräddavlopp vilket ger
enklare städning. Monteras med bultar. Design Knud Holscher.

Ifö Spira 99494
Hårdsits till WC-stolarna B 370 D 425
Ifö nr 99494 RSK nr 7921451
Ifö Spira hårdsits har snabbkoppling och mjukstängande mekanism. Snabbkoppling
gör att sitsen är enkel att lyfta bort när du städar. Både sitsen och beslagen är helt
vita vilket ger ett sobert intryck. Ifö Spira hårdsits passar till Ifö Spira Art vägghängd och
golvstående WC-stol. Design Knud Holscher.
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