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HISTORIA

1887
VI HAR EN L ÅNG OCH HÄNDELSERIK HISTORIA.
Vilka andra företag känner du till som jobbat
med porslin i 130 år? Inte många kanske.
Allt började med att geologen Gerard de Geer och
veterinären Abelgard Nielsen på Ivön i Ivösjön
hittade kaolinlera, som är en beståndsdel i porslin.
Varför inte starta en porslinsfabrik?
Genom åren har vi tagit fram många klassiker
till badrummet. Tekniken har utvecklats oerhört bara
de senaste åren, inte minst eftersom vi numera är
en del av Geberit. Vi ser fram emot minst 130 år till.

MILJÖ

∞
JU L ÄNGRE VÅR A PRODUK TER HÅLLER,
DESTO BÄT TRE ÄR DET FÖR HÅLLBARHETEN.

Som konsument har du enorm makt över en
hållbar utveckling. Du kan välja bort de
billigaste produkterna eftersom de ofta varken håller
eller är producerade på ett hållbart sätt.
Du kan istället välja kvalitet som håller längre
och på så sätt hjälpa till att spara energi,
råvaror och transporter. Var vi står i frågan
tror vi att du har förstått.

KVALITET

200
000
ggr
VI TESTAR, TESTAR OCH TESTAR
VÅR A PRODUK TER.
Kvalitet är inte bara ett ord för oss, utan mer ett sätt
att vara. Vi sätter kvalitet först i allt vi gör från
design och materialval till produktion och kontroller.
Tester är viktiga för oss, vi testar våra produkter
på alla möjliga sätt och under alla möjliga förhållanden
för att vara säkra på att de håller i många år när
de kommer in i ditt hem. Hur mycket vi testar beror
på produkt, som exempel testar vi spolarmaturen
i våra WC-stolar 200 000 gånger.

SKANDINAVIEN

875 569 km

2

HEL A SK ANDINAVIENS EGET BADRUMSMÄRKE.
Vi har tillverkat porslin i Bromölla i långt mer än hundra
år och produkter för badrum i över åttio år. Om det är
något som format oss och våra produkter genom åren så är
det Skandinavien. Vi hoppas att du märker det i ditt
badrum genom att våra produkter är enkla, funktionella
och trevliga att vila ögonen på.

BADRUMSMÖBLER.
Möbler kallar vi de skåp och kommoder i badrummet som du
förvarar dina saker i. En likhet som möblerna har med
vårt porslin är att kvaliteten är densamma. Men en skillnad är
att möblerna har många rörliga delar och ska fungera
problemfritt år efter år. Det är så klart också viktigt att
fukten i badrummet inte skadar materialen.
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IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Det här är våra
badrumsmöbler.
IFÖ SENSE | IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN
IFÖ SILVA | IFÖ SPIRA | IFÖ MÖBELPAKET

Ifö Renova Nr. 1 Plan är en ny möbelserie med massor av olika skåp att välja bland.
Sid 22
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IFÖ SENSE

IFÖ SILVA

Vår mest flexibla serie någonsin. Välj bland färger och former så att badrummet blir precis som du vill.
Sid 16

Vår serie Ifö Silva är full av finurliga lösningar som gör livet i badrummet bekvämare.
Sid 26
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IFÖ SENSE

Ifö Sense –
valmöjligheternas serie.
Ifö Sense är vår mest flexibla möbelserie någonsin. Hur stort eller litet
badrum du än har kan Ifö Sense ge det ett riktigt lyft. Du har stora
valmöjligheter i bredd och djup, vilket gör att du verkligen kan optimera
ditt utrymme. Även färgmässigt har du flera val, välj mellan fem
skandinaviska färger på både luckor och skåp, så att badrummet
matchar din stil.

Ifö Sense underskåp SU 90, vit 7 998 kr
Ifö Sense push-open SPU 323 kr/låda
Ifö Sense tvättställ 15412, 90 cm 4 232 kr
Vi har Svanenmärkt våra mest populära produkter i Ifö Sense-serien,
de vita underskåpen som är 60 cm breda.
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Ifö Option spegel OSB, 90 cm 5 778 kr
Ifö Sense halvhögskåp, vit 4 635 kr
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Skåpen i Ifö Sense-serien har
mjukstängande luckor och lådor.
Den praktiska inredningen i lådorna
håller saker på plats. Komplettera
med en LED-belysning som tänds
automatiskt när du öppnar lådan.
Du kan välja helt fritt mellan
våra färger svart ekfanér, mullvad,
grafitgrå, vit och högblank vit.
Vilken eller vilka passar bäst
hos dig?

Svart ek, fanér
Mullvad
Grafitgrå
Vit
Högblank vit

Till Ifö Sense högskåp ingår en praktisk förvaring i form
av textilfickor som du fäster på dörrens insida.
Ifö Sense högskåp SHS 36 V
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Ifö Sense underskåp SU 120, grafitgrå 11 912 kr
Ifö Sense tvättställ 120 5 078 kr
Ifö Option spegelskåp LED High 120 cm 13 814 kr
Ifö Sense högskåp SHS, grafitgrå 5 740 kr/st
Ifö Sense överskåp SOS, grafitgrå 2 105 kr
Ifö Spira Art WC 6245 6 233 kr
Ifö Space duschvägg SBNK 90 cm 3 783 kr/st
Ifö Sense push-open 323 kr/låda
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IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Ifö Renova Nr.1 Plan underskåp 100 cm 6 420 kr
Ifö Renova tvättställ 100 cm 4 000 kr

Helt ny serie med massor
av möjligheter.
Ifö Renova Nr. 1 Plan är en ny möbelserie med massor av olika skåp
att välja bland. Det gör att du kan välja exakt den kombination som
passar dig och ditt badrum. Stort eller litet badrum spelar ingen roll,
Ifö Renova Nr. 1 Plan passar överallt och tar hand om din förvaring
på ett smakfullt sätt.

Handplocka den förvaring du behöver. I Ifö Renova Nr. 1 Plan hittar
du massor av skåp att välja mellan.
Ifö Renova Nr.1 Plan underskåp 100 cm 6 420 kr
Ifö Renova tvättställ 100 cm 4 000 kr
Ifö Option spegel med belysning OSB 100 cm 6 082 kr
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Ifö Renova Nr.1 Plan underskåp 100 cm 6 420 kr
Ifö Renova tvättställ 100 cm 4 000 kr
Ifo Option spegelskåp LED Middle 90 cm 7 834 kr

Underskåpen har fiffig förvaring, inte minst den lilla insides lådan
för förvaring av småprylar. Mjukstängande? Självklart.

Sidoskåpet har mjukstängande dörr som monteras
vänster eller höger och glashylla på insidan.
Ifö Renova Nr. 1 Plan finns i flera färger.
Vilken föredrar du hemma hos dig?

Grå
Alm, folierad
Högblank vit
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IFÖ SILVA

Ifö Silva högskåp vit 8 879 kr
Ifö Silva underskåp 84 cm vit 9 562 kr

Ifö Silva – mängder av
moderna fiffigheter.

Ifö Caprice tvättställ 2132 4 049 kr
Ifö Silva spegel 56 vit 6 147 kr
Ifö Silva ben vit 479 kr/par

I möbelserien Ifö Silva hittar du kloka lösningar in i minsta detalj, samtidigt
som den har vårt orubbliga fokus på kvalitet. Högskåpet har exempelvis
inbyggd LED-belysning som tänds när du öppnar dörren. LED-teknik hittar
du även i spegeln där du steglöst kan ändra från kallt till varmt ljus.
Mjukstängande lådor och luckor? Självklart.

Högskåpet som är 37 cm brett har praktiska förvaringshyllor på dörrens
insida som håller dina saker på plats. LED-belysning ingår som tänds när
du öppnar skåpet. I högskåpets inbyggda låda kan du förvara saker du är
extra rädd om.
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IFÖ SPIRA

Ifö Spira 400. Finns med kranhål höger
eller vänster. H: 700 B: 400 D: 310 mm
Skåpsdjup 217 mm 3 214 kr

Ifö Spira 500. Finns med kranhål höger
eller vänster. H: 700 B: 400 D: 310 mm
Skåpsdjup 217 mm 3 284 kr

Ifö Spira 570.
H: 700 B: 500 D: 310 mm
Skåpsdjup 215 mm 3 343 kr

IFÖ CERA

Det här är våra
möbelpaket.
IFÖ SPIRA | IFÖ CERA | IFÖ SENSE
Ifö Cera möbelpaket 2222, Ifö Cera tvättställ.
H: 685 B: 500 D: 435 mm 3 549 kr
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Ifö Cera möbelpaket 2322, Ifö Cera tvättställ.
H: 685 B: 570 D:435 mm 3 379 kr
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IFÖ SENSE – UNDERSKÅP MED LÅDOR

Ifö Sense SSMP 60 compact V2,
Ifö Sense tvättställ.
H: 580 B: 600 D: 366 mm 7 868 kr

Ifö Sense SPMP 90 compact V2,
Ifö Spira tvättställ.
H: 595 B: 900 D: 366 mm 10 418 kr

IFÖ SENSE – UNDERSKÅP MED DÖRRAR

Ifö Sense SSMP 90 compact V2,
Ifö Sense tvättställ.
H: 580 B: 900 D: 366 mm 10 418 kr

Ifö Sense SPMP 60 V1,
Ifö Spira tvättställ.
H: 590 B: 620 D: 520 mm 6 698 kr

Ifö Sense SPMP 60 compact V2,
Ifö Spira tvättställ.
H: 580 B: 600 D: 366 mm 7 868 kr

Ifö Sense SDSSMP 60 compact, Ifö Sense tvättställ.
Finns även i grått. H: 535 B: 600 D: 366 mm 5 660 kr

Ifö Sense SDSSMP 90 compact, Ifö Sense tvättställ.
Finns även i grått. H: 535 B: 900 D: 366 mm 7 533 kr

Ifö Sense SPMP 60 V2,
Ifö Spira tvättställ.
H: 590 B: 620 D: 520 mm 7 868 kr

Ifö Sense SDSPMP 60 compact, Ifö Spira tvättställ.
Finns även i grått. H: 590 B: 600 D: 366 mm 5 660 kr

Ifö Sense SDSPMP 90 compact, Ifö Spira tvättställ.
Finns även i grått. H: 590 B: 900 D: 366 mm 7 533 kr

Kombinera lite som du vill
Med våra möbelpaket har du många enkla valmöjligheter.
Du kan exempelvis välja olika tvättställ, Ifö Spira ger ett uttryck och
Ifö Sense ett helt annat. Underskåpet kan ha antingen dörrar eller
lådor och väljer du Ifö Sense med dörrar kan du välja vitt eller grått.
Våra möbelpaket låter helt enkelt dig bestämma.

Ifö Sense SSMP 60 V2,
Ifö Sense tvättställ.
H: 595 B: 600 D: 520 mm 7 868 kr
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Ifö Sense SSMP 90 V2,
Ifö Sense tvättställ.
H: 595 B: 900 D: 520 mm 10 418 kr

Ifö Sense SPMP 90 V2,
Ifö Spira tvättställ.
H: 595 B: 900 D: 520 mm 10 418 kr
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IFÖ MÖBELPAKET

Packat och klart med
våra möbelpaket.

Ifö Space duschdörr SBNK 3 783 kr/st
Ifö Sense möbelpaket SDSSMP 60 compact,
grafitgrå, med Ifö Sense tvättställ 5 660 kr
Ifö Sense överskåp, grafitgrå 2 105 kr
Ifö Option spegel OSB60 5 528 kr
Ifö Spira WC-stol 6260 med hårdsits 5 954 kr

Oavsett om du bygger nytt eller bara vill snygga till ditt badrum så kan våra
möbelpaket vara något för dig. De innehåller både underskåp, tvättställ och
grepp. Du får dem färdigmonterade i ett paket redo att montera på väggen.
Det går snabbt och smidigt utan att det kostar skjortan.

Ifö Spira möbelpaket 500 3 284 kr
Ifö Spira WC 6270 5 130 kr
Ifö Option spegel OSB60 5 528 kr
BK-PRO badkar 1600 5 332 kr
Ifö BKFF bensats, plast, vit 1 874 kr
Ifö Space badkarsvägg SPXK 3 783 kr
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Ifö Spira möbelpaket 570 3 343 kr
Ifö Option spegel LED Bas 55 cm 4 145 kr
Ifö Spira WC 6260 med hårdsits 5 954 kr
Ifö Caribia badkar, 1600 mm, med gavel- och frontplåt 9 211 kr
Ifö Space badkarsvägg, aluminiumprofil, klarglas 3 783 kr
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SPEGLAR & TILLBEHÖR.
Inget badrum utan spegel. Först när den och de andra tillbehören
är på plats kan man kalla det badrum. Tur då att vi har
alla möjliga storlekar och modeller med praktiska funktioner.
I vissa ingår LED-belysning och till andra kan du välja till det.
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IFÖ OPTION

IFÖ SILVA

Vår serie med speglar och belysning
som är full av valmöjligheter. Sid 40

Små klokheter som gör ditt liv i badrummet
betydligt enklare. Sid 44

Det här är våra
speglar & tillbehör.
IFÖ OPTION | IFÖ SILVA
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IFÖ OPTION

Välj tillbehör och få ett
personligare badrum.
Ifö Option är vår serie med speglar och belysning. Namnet säger
allt – valmöjligheter. Ifö Option passar till alla våra möbelserier,
även stilmässigt. Spegelskåpens sidor finns med speglar, eller i
fem olika färger – praktiskt nog samma färger som möblerna
i Ifö Sense-serien. Alla Ifö Option speglar och spegelskåp kan fås
med LED-belysning och du kan få denna moderna belysning
även till lådorna i underskåpet.

Ifö Option spegelskåp LED High passar alla våra möbelserier.
LED-belysning över och under skåpet. 120 cm 13 814 kr
Ifö Sense tvättställ 120 5 078 kr
Magnetlist som håller ordning på exempelvis sax
och pincett, samt förstoringsspegel är detaljer
som förenklar badrumslivet.
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Ifö Option spegelskåp LED High passar alla våra möbelserier och
har bakstycke av spegelglas, magnetlist och förstoringsspegel.
LED-belysning över och under skåpet. Eluttag med USB-port ingår.

Ifö Sense underskåp SU 120 cm, vitt 11 474 kr
Ifö Spira WC 6260 med hårdsits 5 954 kr
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Ifö Option spegelskåp OSSN 90, svart ek 5 763 kr
Ifö Option OSS ljusramp LED, 90 cm 4 644 kr

Ifö Option spegelskåp LED Middle passar alla våra möbelserier.
LED-belysning under skåpet och även inuti som strålar igenom de
frostade fälten. 60 cm 6 105 kr

Ifö Option spegelskåp vit OSSN 60 4 159 kr
Ifö Option ljusramp LR 60 2 214 kr
Ifö Option konsol LR 173 kr

En vanlig spegel? Inte direkt, den här har LED-belysning vilket
ger en helt underbar känsla när du står framför den.

Ifö Option spegelskåp vit OSSN 60 4 159 kr
Ifö Option OSS ljusramp LED 4 299 kr
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IFÖ SILVA

Rätt spegel gör
badrummet komplett.
Ifö Silva är inte bara stilrena möbler, utan också likadana speglar.
Vi har både högskåp med spegel och planspeglar med belysning
som steglöst kan justeras mellan varmt och kallt ljus. Låt humöret
styra belysningen.

Ifö Silva spegel har integrerad LED-belysning som du
steglöst kan justera mellan varmt och kallt ljus.
Det vändbara höga spegelskåpet är 32,5 cm brett och
lika enkelt som praktiskt. Du kan vinkla det precis som
du vill och insidan har massor av förvaringsutrymme.
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Ifö Silva underskåp 126,5 14 753 kr
Ifö Caprice tvättställ 2162 6 144 kr
Ifö Silva spegel 112 8 469 kr
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TVÄTTSTÄLL.
Ska badrummet få ett nytt tvättställ? Vi har hela 13 stycken
i vår serie Ifö Spira, eftersom de finns i så många olika varianter.
Vi och vår designer Knud Holscher har jobbat hårt med att
kombinera mjukt och hårt, att mjuka människor ska kunna trivas
tillsammans med hårt porslin år efter år. Har vi lyckats?
Det kan bara du avgöra.
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IFÖ SENSE

IFÖ SPIRA

Vårt tunna Ifö Sense tvättställ ger badrummet
ett minimalistiskt intryck.

Ifö Sense underskåp kan också kombineras med
Ifö Spira-tvättställ som är något högre. Sid 54

Det här är våra
tvättställ.
IFÖ SPIRA ART | IFÖ SPIRA | IFÖ SENSE
IFÖ CAPRICE | IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN
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IFÖ SPIRA ART

IFÖ SPIRA

IFÖ CAPRICE

IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Två stilrena tvättställ som ger en lyxkänsla i
badrummet, formgivna av Knud Holscher.
Sid 50

Vår breda serie med massor av både raka
och runda tvättställ att välja bland.
Sid 52

Ett mjukt tvättställ med helt egen karaktär.
Finns i fyra storlekar. Kan bultmonteras men
passar också till Ifö Silva underskåp. Sid 56

Vår senaste serie Ifö Renova Nr. 1 Plan är en
serie med många fina produkter.
Sid 57
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IFÖ SPIRA ART

Släpp in elegansen
i badrummet.
Ifö Spira Art är rundat framtill och har en tydlig skandinavisk prägel
med raka, enkla linjer. Finns som frihängande tvättställ för montering
med bultar.

Ifö Spira Art tvättställ 15172, 60 cm 1 989 kr

Ifö Spira Art tvättställ 15172, 60 cm 1 989 kr
Ifö Spira Art vägghängd WC 6245 6 233 kr
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IFÖ SPIRA

Ifö Spira – den enkla och
funktionella serien.
Ifö Spira finns i runda och fyrkantiga tvättställsmodeller och har enkla och
tydligt skandinaviska linjer. Tvättstället Ifö Spira har en designkoppling
till vår WC med samma namn. Bassängen är stor och rymlig. Finns i olika
modeller, både frihängande och för möbler.

Ifö Spira 15122, runt tvättställ 57 cm 1 294 kr

Ifö Spira tvättställ 15062, 60 cm 1 674 kr
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IFÖ SENSE

Badrum får också
vara minimalistiska.
Ifö Sense är en serie tvättställ som ger ett nättare och elegantare intryck
i badrummet. Utmärkande för tvättställen är att kanten bara är 15 mm,
vilket är ovanligt tunt och verkligen ger karaktär. Bassängen har en
rektangulär men ändå mjuk form. Monteras på underskåp Ifö Sense SU.
Ifö Sense underskåp kan också kombineras med Ifö Spira-tvättställ
som är något högre.

Ett tunt tvättställ gör att badrummet känns modernt. Till ditt
Ifö Sense tvättställ beställer du Ifö Sense underskåp SU.

Ifö Sense underskåp SU, 60 cm, V2 5 740 kr
Ifö Sense tvättställ 15402, 60 cm 2 867 kr
Ifö Sense överskåp SOS30, vit 1 964 kr
Ifö Option spegelskåp LED Middle, 60 cm 6 105 kr
Ifö Sign WC 6860 4 547 kr
Ifö Stella duschvägg, 90 cm 4 393 kr
Ifö Sense push-open 323 kr/låda
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IFÖ CAPRICE

IFÖ RENOVA NR. 1 PLAN

Ett tvättställ som är
rundheten själv.

Litet handfat,
stor avställningsyta.

Ifö Caprice är en trotjänare bland våra tvättställ och har
hängt med länge. Och det är inte så konstigt, det är tvättställ
med höga kanter, mer rundad framkant och rundad bassäng.
Det håller helt enkelt.

Tvättstället Ifö Renova Nr. 1 Plan passar till underskåpen med
samma namn. Tvättstället har ordentligt med avställningsyta och
vi utformade kanten så att den lutar inåt, vilket gör tvättstället
enklare att städa.

Ifö Caprice 2132, 87 cm 4 049 kr

Ifö Renova Nr. 1 Plan tvättställ 85091, 100 cm 4 000 kr

Ifö Renova Nr. 1 Plan tvättställ 1 125 kr

Ifö Silva underskåp, 84 cm, vit 9 562 kr

Ifö Renova Nr. 1 Plan underskåp, 100 cm, grå 6 420 kr

Ifö Renova Nr. 1 Plan underskåp, 45 cm, vit 2 638 kr
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WC-STOLAR.
Numera ser toaletten inte ut som du är van vid.
Vi har nämligen tagit bort spolkanten helt och hållet.
Men oroa dig inte, spolresultatet är minst lika
bra tack vare innovativ teknik. De stora fördelarna är
att den är mer hygienisk och lättare att hålla ren.
Och visst blev även utseendet renare?
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IFÖ SIGN

IFÖ SIGN ART

Trotjänaren som blivit en klassiker, inte
konstigt va? Sid 66

Elegant utformad med släta sidor för enkel
rengöring. Sid 66

Det här är våra
WC-stolar.
IFÖ SPIRA ART | IFÖ SPIRA | IFÖ SIGN
IFÖ SIGN ART | IFÖ ICON
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IFÖ SPIRA ART

IFÖ SPIRA

IFÖ ICON

INSTALLATIONSSYSTEM & SPOLPLATTOR

Ifö Spira Art har inte någon spolkant och visst är
den trevlig att titta på? Sid 62

Ifö Spira är helt utan spolkant - hygieniskt och
lättstädat värre. Sid 64

Ingen spolkant här heller. Därför ovanligt
lättstädad. Sid 68

Spolplattor ger karaktär till badrummet,
välj med omsorg. Sid 70
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IFÖ SPIRA ART

Designintresserad
söker likasinnade.
Ifö Spira Art passar dig som bryr dig mycket om design.
Här är linjerna och formen rena och enkla vilket ger ett nästan
lyxigt intryck i badrummet. Ifö Spira Art saknar spolkant,
vilket är hygieniskt och blir mer lättstädat. Rimfree® som vi
kallar det spolar minst lika bra, tro inget annat. Detta tack vare
teknik som dessutom ger snabbare återfyllning. Ifö Spira Art
har vår rengöringsvänliga glasyr Ifö Clean och du kan använda
Fresh WC även i denna toalett.

Vill du se vår spolteknik på riktigt?
Du hittar en kort film på www.ifo.se.

Spolknappen är en underskattad detalj i badrummet.

62

63

IFÖ SPIRA

Det blir renare och mer
hygieniskt utan spolkant.
Vi har tagit bort spolkanten helt och hållet på Ifö Spira. Det har flera
fördelar, inte minst att det är hygieniskt och att den blir mer lättstädad.
Vi kallar detta Rimfree® och tro inte att spolfunktionen blivit sämre,
tvärtom. Tekniken på insidan gör att den spolar bättre och återfyller
cisternen snabbare. Självklart har porslinet vår rengöringsvänliga
glasyr Ifö Clean och Fresh WC-funktionen finns även i denna toalett.
Ifö Spira är ingen nischprodukt, den ingår i vårt standardsortiment.
Enkel att installera eftersom vattnet går att koppla in antingen till
vänster eller till höger.

Lanseras i april 2018.

För att se det verkligt geniala med vår nya spolteknik
behöver du den i verkligheten. Eller varför inte i ett kort
filmklipp som du hittar på www.ifo.se.
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IFÖ SIGN & IFÖ SIGN ART

Klassiker kan
vara moderna.
Våra trotjänare Ifö Sign och Ifö Sign Art har hängt med ett tag, men tro
inte att de är omoderna för det. Redan när vi lanserade dem ansträngde
vi oss för att formen skulle vara enkel och tidlös. Och så här ett antal
år senare känns den fortfarande modern, eller hur?

Våra WC-stolar finns i olika sitthöjd och storlek. För
att människor är olika. Ifö Sign 6861, hög modell.

Spolfunktionen Fresh WC innebär att fräsch och väldoftande vätska frigörs
varje gång du spolar. Du öppnar bara spolknappen och sätter i WC-sticket.
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Våra WC-stolar, ja alla våra produkter, ska smälta
in istället för att sticka ut. De ska bilda en helhet
och vara tidlösa eftersom de ska hålla riktigt länge.
Om vi har lyckats med det kan bara du avgöra.

67

IFÖ ICON

Lättstädad är
bara förnamnet.
Ifö iCon är en vägghängd WC helt utan spolkant. Tack vare att den
är vägghängd blir golvet mer lättstädat och eftersom den saknar
spolkant blir den både hygienisk och enkel att rengöra. Självklart
har Ifö iCon Ifö Clean, vår extra rengöringsvänliga glasyr.

En vägghängd WC är inte bara trevlig
att vila ögonen på, den underlättar
städningen rejält. Testa själv får du se.
Ifö iCon 3575 6 005 kr
Effektiv spolning, helt utan spolkant. Det kallar vi Rimfree® och
resultatet är en WC som är mer hygienisk och lättstädad.
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Geberit Sigma20 spolplatta 4 425 kr

69

INSTALLATIONSSYSTEM & SPOLPLATTOR

Beröringsfri

Det vackra syns, det geniala
är dolt bakom väggen.
Många av våra tekniska klokheter syns inte. Därför ägnar vi den här
sidan åt dem. En vägghängd WC-skål har exempelvis både cistern
och spolmekanism bakom väggen. Geberit installationssystem är
pålitliga och klarar hög belastning under många år.

Geberit Sigma80
Två olika glas. B 247, H 164 mm

Geberit Sigma10IR
Sju olika färger. B 246, H 164 mm

Fjärrmanövrerad

Geberit Typ70
Fyra olika färger.
B 112, H 50 mm

Geberit Typ10
Fem olika färger.
Ø 100 mm

Geberit Typ01
Pneumatisk, blank. Tre olika färger.
Ø 100 mm.

Geberit Sigma70
Fem olika färger. B 240, H 158 mm

Geberit Sigma60
Fyra olika färger. B 214, H 132 mm

Geberit Omega60
Fyra olika färger. B 184, H 114 mm

Geberit Sigma30
Enkelspolning. Fyra olika färger.
B 246, H 164 mm

Geberit Omega30
Sex olika färger.
B 212, H 142 mm

Geberit Sigma30
Dubbelspolning. Sex olika färger.
B 246, H 164 mm

Geberit Sigma20
Sju olika färger. B 246, H 164 mm

Geberit Omega20
Sex olika färger. B 212, H 142 mm

Geberit Sigma10
Sju olika färger. B 246, H 164 mm

Geberit Sigma01
Sex olika färger.
B 246, H 164 mm

Geberit Sigma21
5 olika färger. B 246, H 164 mm
Lanseras april 2018

Rektangulär
Installationselementet är dolt i en utbyggnad från väggen. Det här är en vanlig lösning för ett större badrum där
du vill byta ut den golvstående WC:n mot en vägghängd. När du installerar kan du välja sitthöjd för din WC.

Geberit Sigma50
Nio olika färger. B 246, H 164 mm

Rund

Ifö Spira Art Rimfree, vägghängd WC 6245, inkl hårdsits 6 233 kr
Ifö Sense underskåp SU, Compact, 60 cm, grafitgrå 5 782 kr
Ifö Sense tvättställ, Compact, 60 cm 2 867 kr
Sigma30 spolplatta, mattkrom/blankkrom/mattkrom 1 287 kr
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GEBERIT MONOLITH WC-MODULER

Slipp kompromisser.
Välj en badrumsmodul.
Med Geberit Monolith WC-modul slipper du kompromissa
på dina krav. Funktion, teknik och design är på topp vilket
resulterar i kvalitet och tillförlitlighet. Modulerna är tillverkade
av aluminium och glas, vilket gör det enkelt att underhålla
och rengöra.

Modulens funktioner är genomtänkta in i minsta detalj. Fördelar som
tyst fläkt och subtil LED-belysning är svåra att få grepp om med blotta
ögat, de märks först när du använder modulen.
Geberit Monolith Plus innehåller ännu fler funktioner, några exempel
är belysning i sju olika färger, luktutsugning, touchknappar för spolning
och sensorstyrd av/på-funktion.

ComfortLight-systemet ger karaktär till ditt badrum.
Du kan välja mellan flera färgalternativ för att skapa
precis den känsla som du vill.
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WC-moduler ger dig många alternativ när du
utformar ditt badrum. Du kan installera moduler i
befintligt vatten- och avloppssystem vilket är en
stor fördel både vid renovering och nybyggnation.
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VÅRA DUSCHAR.
Det är inte bara vårt porslin som tillverkas i Sverige. Även våra
duschar bär denna kvalitetsstämpel eftersom de tillverkas
i Mörrum. Det betyder ytterligare en bra sak – de behöver inte
fraktas särskilt långt för att nå ditt badrum.
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Det här är våra
duschväggar.
IFÖ STELLA | IFÖ SPACE

IFÖ STELLA

IFÖ SPACE

En stilren dusch med minimalistisk, ljus design.
Finns med både svängdörrar och fasta väggar.
Sid 78

Finns med både bockade och raka väggar, för
både hörn och nischer. Titta gärna närmare på
vår nya, vikbara duschdörr. Sid 80

IFÖ SOLID

IFÖ SILVER

Vår klassiska duschserie, med stabil
konstruktion för både hörn och nisch –
och som skärmvägg. Sid 82

En serie med blanka, släta profiler. Finns i två
varianter för hörn och även som duschvägg.
Sid 84

IFÖ SOLID | IFÖ SILVER
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IFÖ STELLA

Ifö Stella fast duschvägg 800 mm 4 258 kr

Stilren och modern –
Ifö Stella.
Ifö Stella är en stilren dusch med minimalistisk, ljus design. På så vis
både smälter den in och sticker ut på samma gång. Låter det konstigt?
Försök då tänka dig den i ditt badrum, men sina rena enkla linjer smälter
den troligen in ganska bra, samtidigt som den med sitt moderna uttryck
drar en del blickar till sig. Ifö Stella finns med både svängdörrar och
fasta väggar.

Dörren öppnas och stängs med hjälp
av en öppning i glaset.

Ifö Stella har specialdesignade gångjärn av högsta kvalitet.
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IFÖ SPACE

Enkelhetens
duschvägg.
Ifö Space är inte bara enkel att montera och justera, den är även oerhört
enkel att städa. När du öppnar och stänger lyfter dörren från golvet,
vilket underlättar golvstädning. Duschen består av släta ytor som är enkla
att torka rena. Den går också att få med Timeless®-glas, vilket betyder
att det är behandlat för att underlätta städning. En yta på glaset som gör
att du exempelvis slipper kalkavlagringar och fula ränder. Du väljer själv
om du vill ha raka, bockade eller vikbara dörrar.

Med Ifö Space kan du kombinera olika bredder
och raka eller böjda väggar för att skapa den bästa
lösningen för just ditt badrum.
Ifö Space vikbar dörr, aluminiumprofil, klarglas
med knopp 800 mm 5 875 kr/st

Ifö Space är rejäl och smidig på samma gång. Du kan exempelvis fälla in
duschväggarna mot väggen för att spara plats. Här med klart glas.
Ifö Space, bockad dörr 900 mm, aluminiumprofil, klarglas, med
handtagsprofil 3 783 kr/st
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Ifö Space bockad dörr SBNK H, aluminiumprofil,
klarglas, 900 mm 6 084 kr/st
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IFÖ SOLID

Det finns ingen motsättning
mellan rejäl och elegant.
Ifö Solid är en duschvägg för sig själv. Den ger ett rejält intryck i badrummet
tack vare den bredare profilen som omsluter den, samtidigt har den enkla och
raka linjer som andas elegans. Duschväggen är lättmonterad och skjutdörrarna är vippbara för enkel rengöring och försedda med hjul upp- och
nedtill. Dessutom har dörren ett inbyggt säkerhetsskydd som förhindrar att
den hoppar av.

Vill du slippa öppna glaskanter kan en
inramad duschvägg passa dig. Aluminiumprofilerna ger också en stabilare känsla.

Ifö Solid duschvägg SVH NK. Hörnlösning,
aluminiumprofiler, klarglas, 80x80 cm 8 130 kr

82

83

IFÖ SILVER

Ifö Silver, kvartsrund, 90x90 cm 5 469 kr

En slät och mjuk dusch
för ett sobert intryck.
Ifö Silver ger badrummet ett lugn. De släta profilerna smälter in på ett
naturligt sätt i badrummet. Öppningen är generös och har skjutdörrar
istället för att vara utåtgående, vilket du säkert vet sparar rejält med plats.
Funktionerna är inte bara praktiska utan håller även Ifö-kvalitet vilket
gör att duschen håller i många, många år. Finns som kvartsrund och rak
hörnmodell och som duschvägg.

Dörrarna sluter helt tätt. Dusch efter dusch, år efter år.

Friktion är ingenting för Ifö Silver. Skjutdörrarna glider lätt men håller
sig samtidigt där de ska vara.
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GEBERIT CLEANLINE

Duschrännor med
designad funktion.
Geberit CleanLine duschrännor ser inte bara trevliga ut,
tack vare innovativ design är de också enkla att underhålla
och att rengöra.

Enkel att öppna för att hålla ren. Praktiskt hårfilter
är lätt att ta loss, städa och sätta tillbaka igen.

CleanLine 60 i borstat stål och CleanLine 20 i polerat stål.
Kombinera utseende med funktion. Borstat stål är ett
material som fungerar väl tillsammans med vilket annat
material som helst. Duschrännan går att placera vid en
vägg eller i mitten av duschen.
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Komplett kit gör installationen enkel.
Brunnens längd går att anpassa vid installation.
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IFÖ SOLID

IFÖ NEXT

Ifö Solid ger ett stabilt intryck i badrummet med
sin breda aluminiumram och sitt kabinkar i
emaljerad stålplåt. Sid 90

En duschkabin med rena profiler och lågt insteg.
Finns även med vita bakstycken för att dölja
exempelvis rördragningar. Sid 92

Det här är våra
duschkabiner.
IFÖ SOLID | IFÖ NEXT
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IFÖ SOLID

Rejäl och nätt. Det är Ifö Solid i ett nötskal.
Ifö Solid, kvartsrund, aluminiumprofiler,
klarglas, 90x90 cm, standardpelare 20 989 kr

Rejäl och nätt på
samma gång.
Våra Ifö Solid duschkabiner är rejäla utan att kännas klumpiga.
De är också lättstädade och dörrarna är tysta och robusta.
Du väljer själv mellan standard- och lyxpelare, den senare har
både tak- och handdusch och två ställbara vertikala munstycken.
Ifö Solid går att få med olika glas.

Rejäla profiler och glas istället för
plast gör Ifö Solid stabil.

Blandaren är integrerad i hörnpelaren men sitter på
utsidan, vilket ger enklare städning och större duschutrymme. Det är bara vreden som sitter på insidan.
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IFÖ NEXT

Vill du dölja vad som finns bakom duschkabinen
kan du välja Ifö Next med vita bakstycken.
Den passar både i badrum och i andra utrymmen
som källaren, tvättstugan eller i sommarstugan
eftersom den är något lägre och dessutom finns
i en ännu lägre modell.

Som ett badrum
i badrummet.

Ifö Next NKH-L, 80x80 cm,
med blandare 14 211 kr

Väljer du Ifö Next får du en stilren duschkabin som är enkel att hålla ren.
Den har strama, vitlackade profiler och många genomtänkta detaljer.
Duscharmaturen är praktiskt placerad i hörnet, kabinkaret har en hel
frontplåt och profilerna är släta med dolda tätningslister utan onödiga
skarvar. De justerbara benen gör att duschkabinen alltid står jämnt mot
golvet, även om det lutar.
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Ifö Next duschkabin NKH har vitlackerade profiler och en hel frontplåt
till karet. Skjutdörrar i härdat säkerhetsglas. Duschkabinen är lätt att
hålla ren och har klassisk hörningång med lågt insteg.

Ifö Next duschkabin NK helt i diskret mönstrad styren levereras utan

Ifö Next NKH 90x90 cm, med blandare 13 939 kr

Ifö Next NK 90x90 cm, med blandare 12 928kr

dörr. Vikdörr beställs separat. En duschkabin som ger ett smidigt intryck
i badrummet.
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BADKAR.
Du behöver inte ett enormt badrum för att få plats med
ett badkar. Det räcker med en yta på runt 4 kvadratmeter
och insikten om hur helande ett bad kan vara.
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IFÖ CARIBIA

Det här är våra
badkar.
IFÖ BKFF | IFÖ CARIBIA | IFÖ BK-PRO

IFÖ CARIBIA i vit emaljerad stålplåt har generösa mått. Det är inte bara trevligt att titta på utan även
praktiskt eftersom det är lättstädat. Titta gärna närmare på den läckra halvfrontsvarianten. Sid 100
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IFÖ BKFF

IFÖ BK-PRO

IFÖ BKFF i emaljerad stålplåt är ett fristående badkar i modern men ändå tidlös stil. Badkaret blir en fin
utstickare i ditt badrum. Sid 98

IFÖ BK-PRO är ett klassiskt badkar tillverkat i vit emaljerad stålplåt med en generös avställningskant
runt om. Sid 100
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IFÖ BKFF

Ingen front men
massor av stil.
Fristående badkar är något alldeles speciellt. Det blir en lite lyxig och tidlös
känsla som gör badupplevelsen ännu bättre. Ifö BKFF finns med både svart
och vit utsida och i olika längder.

Ett svart badkar ger karaktär till badrummet. Insidan på Ifö BKFF är
hursomhelst alltid vit.
En rak men ändå rund form. Så kanske man kan sammanfatta designen
som gjort Ifö BKFF till ett så populärt badkar.
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Ett badkar ska också vara skönt att sitta i. Ifö BKFF har en noga uttänkt
rygglutning som inte sällan gör att man man vill bada länge.

Ett fristående badkar med runda former
ger ett elegant intryck i badrummet.
Dessutom gör det frontlösa utförandet
städningen betydligt enklare.
Ifö BKFF, 1600 vit 7 937 kr
Ifö BKFF, bensats plast vit 1 874 kr
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IFÖ CARIBIA & BK-PRO

Du måste såklart inte bygga in
ditt badkar. Visst kan Ifö Caribia ge
ett trevligt intryck även med front?

Chansen är stor att
du badat i ett.

Ifö Caribia badkar, 1 600 mm 6 414 kr
Ifö Caribia gavelplåt 1 133 kr
Ifö Caribia frontplåt 1 664 kr

Att Ifö Caribia har blivit så populärt är inte svårt att förstå. Det har en
generös och plan bottenyta som är lika bekväm att sitta på som att
stå och duscha på. Ifö Caribia och Ifö BK-PRO är tillverkade i emaljerad
stålplåt vilket gör att de håller. Även stilmässigt.

Ifö BK-PRO har en bredare avställningskant runt om.
Ifö BK-PRO 1500 5 332 kr
Ifö BK-PRO bensats plast vit 1 874 kr

Ifö Caribias generösa och plana bottenyta gör badkaret
bekvämt att även stå och duscha i.
Ifö Caribia badkar för halvfront BK-HF 16 4 890 kr
Ifö Caribia stativ, front och gavlar till BK-HF 16, svart 6 178 kr
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