
IFÖ BADSTUDIO
VÅRKAMPANJ!

MINST 20 % RABATT PÅ HELA SORTIMENTET*)

OCH FANTASTISKA 
PRISER

Inspiration



2 Priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms och exklusive blandare.

NU LANSERAR VI NYA SPEGLAR
GE DITT BADRUM

Spana in alla nya modeller av Ifö Option speglar! Den 1 april lanserar vi både en rund, en oval och en 
rektangulär modell. Dessutom finns en tidigare modell kvar i sortimentet liksom alla våra populära 
spegelskåp som förutom spegelbild och belysning också ger förvaringsutrymme. Det kompletta 
sortimentet hittar du på vår hemsida www.ifo.se

ett  lyft
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Ifö Option Round
Rund spegel med steglöst dimbar direkt 
och indirekt LED-belysning med touch-
sensor. Även orienteringsljus för nattliga 
besök i badrummet.
Passar alla badrumsserier.
Diameter: 50, 60, 75, 90 cm
Pris 5 645 - 8 320 kr  
(ord. pris 7 058 - 10 400 kr)

Ifö Option Oval
Oval spegel med indirekt LED-
belysning. Tänds och släcks via ström-
brytare. Monteras antingen horisontellt 
eller vertikalt. 
Passar alla badrumsserier. 
B 60 H 80, B 80 H 60 cm
Pris 4 160 kr (ord. pris 5 200 kr)

Ifö Option Plus Square
Spegel med steglöst dimbar direkt och 
indirekt LED-belysning med touchsensor. 
Även orienteringsljus för nattliga bad-
rumsbesök. Baksidan är uppvärmd vilket 
förhindrar imbildning på spegeln - sätts 
på och stängs av med touchsensor.
Finns med ram i aluminium eller mattsvart. 
Passar alla badrumsserier.
H 70 B 40, 60, 75, 90, 105, 120,
135, 160 cm
Pris 8 230 -14 858 kr  
(ord. pris 10 288 - 18 572 kr)

Ifö Option Basic Square
Spegel med LED-belysning 
upptill. Tändning/släckning görs via 
strömbrytare. Stomme av eloxerad 
aluminium. Finns i två höjder och ett 
stort antal bredder.
Passar alla badrumsserier.
H 70 B 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
120, 140 cm
H 90 B 60, 80, 100, 120, 140 cm
Pris 2 794 - 5 586 kr 
(ord. pris 3 492 - 6 982 kr)

Det mesta i ett badrum är rektangulärt – så varför inte bryta av med en läcker rund eller kanske oval 
spegel för att mjuka upp intrycket? Den runda spegeln finns i fyra olika storlekar medan den ovala kan 
monteras antingen liggande eller stående och på så sätt fås två olika varianter. Ifö Option Plus Square 
finns med två olika ramar – aluminium eller matt svart. Matcha med övriga detaljer i badrummet – blandare, 
spolplatta eller dusch för att få en läcker helhet. Ifö Option Basic Square är som namnet antyder vår 
basmodell. Den finns i hela 15 olika storlekar och passar utan tvekan i badrum av alla storlekar.

FÖRNYA MED EN HÄRLIG SPEGEL

Ifö Option BAS LED
Spegelskåp med belysning, två 
dörrar. Vita sidor. LED-belysning 
eluttag, dubbelsidiga spegeldörrar.
B 50, 56, 60 H 67,5 D 18 cm
Pris 4 566 kr (ord. pris 5 708 kr)

Ifö Option 
Spegelskåp med belysning och två 
dubbelsidiga spegeldörrar. Spegel-
glas på sidorna. Direkt och indirekt 
LED-belysning och sensorbrytare. 
Eluttag.
B 60, 90 H 70, D 15 cm
Pris 6 726 - 8 630 kr  
(ord. pris 8 408 - 10 788 kr)

Ifö Option Plus
Spegelskåp med belysning, två 
eller tre dubbelsidiga spegeldörrar 
(90 och 120 cm). Spegelförsedd 
bakvägg på insidan, spegelglas på 
sidorna. LED- belysning, förstorings-
spegel, eluttag med USB-anslutning 
samt magnetlist.
B 60, 75, 90, 120 H 70, D 17,2 cm
Pris 10 430 - 15 219 kr  
(ord. pris13 038 - 19 024 kr)

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET
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ETT BRETT SORTIMENT AV TOALETTER.
NÅGOT FÖR

alla badrum
Ifö har toaletter för alla badrum. 
I sortimentet finns golvstående 
modeller, förhöjda modeller, 
vägghängda modeller med inbyggd 
cistern, vägghängda med synlig 
cistern – ja, som du förstår täcker 
det alla behov. Dessutom är 
toaletterna närproducerade.

I Sverige är golvstående toaletterna  
vanligast, medan det söderut är 
betydligt vanligare med vägghängda. 
Försiktigheten mot vägghängda 
modeller i Sverige beror troligen 
på att man är rädd för att bygga in 
vattencisternen i väggen. Om du 
kombinerar en vägghängd toalett 
från Ifö med en inbyggnadsfixtur 
från Geberit får du en supersäker 
lösning. Geberits fixturer har sedan 
1964 installerats i miljontals och 
åter miljontals hem och offentliga 
byggnader i hela världen. 

Med en vägghängd lösning får du 
ett badrum som känns luftigare och 
som är betydligt enklare att rengöra, 
eftersom golvet är fritt. 

PS. Just nu har vi kampanjpris 
på ett komplett paket med WC, 
inbyggnadsfixtur och spolplatta.
Se sid 11.
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IFÖS TOALETTER
Ifö Spira Art – vår designserie. Helt utan spolkant!

Ifö Spira – vår standardserie. Helt utan spolkant! 
Och med en vägghängd nyhet – Ifö Spira 6265.

Ifö Spira Art 6245
Vägghängd, mjukstängan-
de hårdsits

Ifö Spira Art 6240
Golvstående, mjukstängande 
hårdsits

Ifö Spira 6265  
Vägghängd, mjukstängande 
hårdsits

Ifö Spira 6275
Vägghängd

Ifö Spira 6293
Vägghängd, med 
utanpåliggande cistern

Ifö Spira 6260
Finns för skruv eller limning. 
Dolt s-lås. Mjukstängande 
hårdsits. 

Ifö Spira 6261
Förhöjd. Finns för skruv 
eller limning. Dolt s-lås. 
Mjukstängande hårdsits. 

Ifö Spira 6262
Golvstående, universallås

Ifö Spira 6270
Golvstående, öppet s-lås

VISSTE DU ATT...
... toaletterna i serierna Ifö Spira Art och Ifö 
Spira är Rimfree? Det innebär att de helt saknar 
den spolkant där smuts och bakterier annars 
samlas. Bättre hygien och enklare rengöring!

KAMPANJPRIS!
3 995 kr (ord. pris 7 892 kr)

KAMPANJPRIS!
5 195 kr (ord. pris 11 252 kr)

NYHET Kontakta din
återförsäljare för  
bästa pris på Ifös 

produkter.
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IFÖS MÖBELPAKET
För mindre badrum och gästtoaletter krävs oftast ett lite mindre tvättställ. Men även i dessa badrum 
behövs ju förvaring och därför finns Ifös möbelpaket. Möbelpaketen har mjukstängande lucka eller lådor 
och finns i tre olika serier. Samtliga tvättställ har den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean. Möbelpaketen 
innehåller ett fabriksmonterat underskåp, tvättställ och antingen handtag eller push-to-open-mekanism 
beroende på modell. Allt går snabbt och enkelt att installera. Stödben finns som tillval. Skåpen är 
producerade av fukttåliga material, tillverkade för just badrum.

Ifö Sense Art
B 40 H 68 D 25 cm
En vändbar, mjukstängande lucka, kranhål 
till höger, flyttbart hyllplan, push-to-open, 
kan utrustas med handtag. Vattenlås ingår. 
Ytor: matt vit, ekmelamin med trästruktur, 
matt lava
Pris 5 236 kr (ord. pris 6 546 kr)

Ifö Sense Art
B 45 H 68 D 38,2 cm
Vändbar, mjukstängande lucka, kranhål i 
mitten, flyttbart hyllplan, push-to-open, kan 
utrustas med handtag. Vattenlås ingår. 
Ytor: matt vit, ekmelamin med trästruktur, 
matt lava. 
Pris 6 130 kr (ord. pris 7 662 kr)

Ifö Spira
B 41, 50, 57 H 70 D 31, 31, 43, 5 cm
De smalaste modellerna har en mjukstäng-
ande lucka medan det bredaste har två. 
Bredderna 41 och 50 cm finns med kranhål 
höger och kranhål vänster. 57 cm har kran-
hål i mitten. Ett flyttbart hyllplan, handtag, 
handdukshållare på höger sida av skåpet.
Yta: matt vit

KAMPANJPRIS!
2 895 kr (ord. pris  4 516 kr)

Ifö Sense Pro
B 60, 90 H 59 D 51, 47 cm
Två mjukstängande lådor och 
aluminiumhandtag. Lådinsats, antiglid-
matta. Standardtvättställ eller med tunn 
design. Vattenlås ingår. Möbelpaketen 
finns även i kompakt modell. 
Tvättställen i 90 cm bredd har 
avställningsyta på sidorna. 
Yta: matt vit

Se hela sortimentet på www.ifo.se

KAMPANJPRIS!
2 695 kr (ord. pris 4 342 kr)

KAMPANJPRIS!
2 795 kr (ord. pris 4 436 kr)
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Inspirationsbild

MÖBELPAKET FÖR 

mindre badrum
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BAD OCH DUSCH ÄR

ljuvlig avkoppling
Med Ifö Caribia kan du skapa en härlig plats för återhämtning. 
Sjunk ner i det varma vattnet, slut ögonen och bara njut. Kroppen 
återhämtar sig och du får lite välbehövligt lugn för själen.
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Ifö Space duschhörna med raka dörrar, aluminiumprofiler,  
handtagsprofil och klart säkerhetsglas. 
80x80 eller 90x90 cm.

KAMPANJPRIS  
6 495 kr för två dörrar (ord. pris 10 123 kr)

Ifö Space duschhörna med bockade dörrar, aluminiumprofiler, 
handtagsprofil och klart säkerhetsglas.
80x80 eller 90x90 cm.

KAMPANJPRIS  
6 495 kr för två dörrar (ord. pris 10 123 kr)

Ifö Caribia kan användas med front- och gavelplåt men 
kan också byggas in, som i bilden på sidan 8.
Pris 5 285 - 11 237 kr (ord. pris 6 606 - 14 046 kr

Ifö Caribia ovalt badkar är en fristående modell som 
kompletteras med ben (beställs separat). Utsidan kan förutom 
i vitt, även fås i svart, insidan är alltid vit.
Pris 8 576 - 13 229 kr (ord. pris 10 720 - 16 536 kr)

IFÖ SPACE 
Ifö Space kompletta duschhörn med raka eller bockade dörrar är enkla att montera och vändbara från 
fabrik. Du behöver alltså inte fundera på om dörren ska sitta till höger eller vänster. Dörrarna kan fällas 
helt in mot väggen när duschen inte används vilket frigör golvyta.

IFÖ CARIBIA
Härliga, klassiska badkar i emaljerad stålplåt. Karen är stabila, säkra och har väldigt lång livslängd. 
Botten är plan för att det ska vara säkert att stå och duscha i karet. Väl avvägd lutning på ryggen ger 
långa, härliga badstunder som man längtar till.

KAMPANJPRODUKT! KAMPANJPRODUKT!
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VARFÖR INTE FRÄSCHA UPP DIN TOALETT MED EN NY SITS?

Ifö Spira hårdsits passar toaletterna i serierna 
Ifö Spira och Ifö Spira Art. Ifö Sign hårdsits 
passar toaletterna i serierna Ifö Sign och Ifö 
Sign Art. Sitsarna finns med mjukstängning 
och snabbkoppling eller fasta beslag.
Använd kupongen för ett riktigt bra pris.

FRÄSCH WC MED FRESH WC

Ifös golvstående modeller har en smart funktion – en automatisk 
uppfräschning vid varje spolning. Genom att enkelt ladda en 
Fresh WC-stick via spolknappen frigörs fräsch doft och färg. När 
vattnet inte längre färgas är det dags att ladda med en ny stick. 
Just nu har vi kampanjpris på våra Fresh WC-stick.
Använd kupongen nedan när du besöker butiken.

Kupongpris!
Ifö Fresh WC-sticks
NU: 4 förpackningar för 100 kr
(ord. pris 260 kr)

Fresh WC-sticks Ocean passar 
till Ifö Spira/Spira Art och Ifö Sign/
Sign Art WC stolar med den här 
symbolen på spolknappen

(ord.pris 260 kr)

Denna kupong gäller för inköp av
4 st förpackningar Fresh WC för

100:-
Namn:

Mail/mobil:

Lämnas ifylld till butiken

Namn:

Mail/mobil:

Lämnas ifylld till butiken

Gäller t.o.m 30 april 2023. Gäller t.o.m 30 april 2023.

Denna kupong gäller för inköp av
1 st Ifö Sign hårdsits 99263 vit alt. 
99265 svart eller för 1 st Ifö Spira 

hårdsits 99493 vit, alt. 99497 svart

Ifö Sign/Ifö Spira hårdsits
   med mjukstängning och
        snabbkoppling eller
          fasta beslag

             (ord.pris 1 753 kr)

895:-
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Kampanj paketpris
7 495 kr (ord. pris 11 395 kr)

Ifö Spira Rimfree WC 6275
Geberit spolplatta Sigma20  
vit/blankförkromad
Geberit Duofix Sigma installationsfixtur

Ifö Spira möbelpaket 57 cm
Kampanj 2 895 kr 
(ord. pris 4 516 kr)

Ifö Option Basic Square spegel 
med LED-belysning, B 60 cm
NU: 3 090 kr (ord. pris 3 862 krr) 

+ +

MÖBELPAKET
Ifö Spira möbelpaket passar perfekt i mindre 
badrum. De finns i bredderna 40, 50 och 
57 cm. De två mindre har en lucka och ett 
tvättställ med kranhål antingen på höger 
eller vänster sida. Det större har två luckor 
och ett tvättställ med centrerat kranhål. 
Möbelpaketen inkluderar underskåp med en 
flyttbar hylla, handtag, beslag och tvättställ. 
Blandare och vattenlås ingår inte.

KAMPANJPRIS!
40 cm 2 695 kr (ord. pris 4 342 kr)
50 cm 2 795 kr (ord. pris 4 436 kr)
57 cm 2 895 kr (ord. pris 4 516 kr)

VARFÖR VÄGGHÄNGD TOALETT?
Många som renoverar sitt badrum eller bygger nytt, väljer en vägg-
hängd toalett. Att toaletten svävar ovanför golvet ger badrummet en 
luftig och modern känsla. Dessutom blir det enklare att rengöra både 
toaletten och golvet under. Vattencistern och rördragningar döljs 
elegant bakom väggen i en säker och tillförlitlig lösning.

KAMPANJ PAKETPRIS 7 495 kr
(ord. pris 11 395 kr)

Paketpris avser:
Ifö Spira Rimfree WC 6275, mjuksits
Geberit Duofix Sigma installationsfixtur 112 cm
Geberit Sigma20 spolplatta vit/blankförkromad
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TILL DIN IFÖ-ÅTERFÖRSÄLJARE!
Minst 20 % rabatt på hela Ifös sortiment*)!

Kampanjperiod 11/3 - 30/4 2023

*) Gäller ej reservdelar

Välkommen

Geberit AB, Box 140, 295 22 Bromölla.  # iföbadstudiowww.ifo.se
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