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siit leiate mitmeid ifö uudiseid. need uudised aitavad teil vannituba mugavamaks, nägusamaks ja käepärasemaks  

muuta. teatame, et meie tootevalik, mis on olnud selle valdkonna kõige laiahaardelisem, on veelgi täienenud, et te 

saaksite kujundada oma unistuste vannitoa. Vannitoa, kus valitseb kooskõla. Kogu meie tootevalikut ühendab selge 

ja lihtsajooneline skandinaavialik kujundus. Milliseid tooteid te ka ei valiks, ikka saate neist kujundada harmoneeruva  

terviku. see annab teile suurepärase võimaluse uuendada oma vannituba. Järgmistel lehekülgedel tutvustame oma  

selle hooaja viit tähtsamat uudist.
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Ifö tooted on kujundatud ja valmistatud parimate Skandinaavia traditsioo-

nide vaimus. Kogu kujunduse põhikontseptsioon pärineb Knud Holsche-

rilt, väärikalt paljude auhindadega pärjatud disainigurult.

Puhtad jooned, valitud materjalid, tasakaalustatud värvid iseloomus-

tavad Taani disaineri Knud Holscheri uusi vannitoatoodete sarju, mis on 

moodsad ja samas ajatud. Moodne on kogu kujundus selles mõttes, et 

Ifö toodetega varustatud vannituba on värske ja elav. Ajatu selles mõttes, 

et ta mõjub sellisena ka aastate möödudes.

puhaste Joontega 
sKandinaaVialiK  
KuJundus

”Uus kujundus on kui sümbioos vee kau-

nist liikumisest, vee tähendusest inimesele 

ja hügieenile.”

Need sõnad pärinevad Knud Holscherilt, 

professorilt ja hinnatud disainerilt. Knud 

Holscher on Ifö harmoonilise Kujundusstiili 

looja.



� �

Millist vannitoa varustust te ka ei sooviks, Ifö toodetest on alati võimalik 

luua nägus tervik. Knud Holscheri kujundus võimaldab luua ühtse terviku 

mööbliesemetest, valamust, WC-potist, dushidest, vannist ja olulistest  

pisiesemetest, nagu lambid, peeglid ja muud tarvikud.

Lai tootevalik annab kujundajale suure vabaduse, aitab luua terviklik-

ku kujundust kõikidest esemetest, mida iganes kujundaja ka ei valiks.  

Näiteks sobib üleni kaetud loputuskast väga hästi valamuga kokku, mööbli 

kujundusjooni tugevdab peegli kujundus.

Ifö toodetest on kerge kokku seada nägusat vannituba.

Ühtne KuJundus  
Ühendab Kogu  
tooteValiKut
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Kindlasti rõõmustab teid uudis, et üleni kinnine loputuspaak on nüüd  

Ifö WC-pottide standardvarustuses. See on vaieldamatult hea lahendus, 

sest muudab elegantseks kogu ruumi. Kujunduse sujuvad jooned annavad 

WC-potile kaasaegse maitseka välimuse. Kuna loputuspaagi sees on teine 

loputuspaak, ei puutu keraamiline loputuspaagi kate otseselt veega kokku. 

Seega ei teki kondentsi, millele koguneb kergesti tolmu ja mustust.

Üleni Kaetud  
loputuspaaK
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Uuendus on see, et iga loputus muudab WC-poti jälle värskeks ja hästi 

lõhnavaks. Selleks polegi enam vaja kasutada tavapärast loputusainet. 

Pole vaja teha muud, kui pöörata loputusnupp üles ja panna sellest läbi 

piklik lõhna- ja puhastusaine tablett. Sulgege loputusnupp ning seejä-

rel läheb igal loputusel vee hulka ettenähtud kogus lõhna- ja pesuai-

net. Selle tulemusena püsib WC-pott puhtana, lõhnab hästi ja tal tekib  

vähem katlakivi.

VäRsKendaV  
loputus

Tõstke üles loputusnupp, pange sisse 

loputustablett.

Igal loputusel läheb vee hulka väike kogus 

lõhna- ja puhastusainet.

WC-pott jääb puhtam ja lõhnab hästi ning 

seda on kergem puhastada.
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selge puhas  
pind ValMistab  
RõõMu

Ifö uute valamute kujundus on läbimõeldud ja mugav. Valamu süvend on 

nii paigutatud, et tekib mugav ja avar pealispind. Suurel siledal pealispin-

nal leiavad kõik pere liikmed oma asjadele koha. Selline ongi vannitoa uus 

päev. Samas on neid pindasid väga kerge puhastada.
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Ifö uus täius lik tootevalik
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Ifö Sign/Sign Art Ifö Sense/Sense Art Ifö Option Ifö Solid Ifö Accent
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Sisseehitatud alumiinium- 

käepidemed on praktilised  

ja samas ka pilkupüüdvad  

nägusad kujunduselemendid.

Aluskapi sahtlid sulguvad 

ise ja vaikselt.

Ifö Sense sarja kappidel on küljed Valget 

värvi. Esikülgi valmistatakse mitmes vär-

vuses – valgeid, alumiiniumiluliistudega 

tammespoonist ja kõrgläikelisi musti.

Ifö Sense sarja kappe 

on kerge paigaldada, 

sest kinnitused on 

reguleeritavad.

ifö sense

Meie uus vannitoamööbel
Ifö Sense on moodne mööblisari nõudlikule maitsele. Stiilse kujundusega mugavate 

sahtlitega ruumikad kapid, mis sobivad nii keskmise, väikese kui suure valamuga. 

Puhtad selged jooned, mis ei lähe moest.
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LAI PEALISPINd
Ifö uute valamute kujundus on läbimõeldud 

ja mugav. Valamu süvend on nii paiguta-

tud, et tekib mugav ja avar pealispind.

ÜHTNE KUJUNDUS
Nii valamud kui vannitoa mööbliesemed on ühtse kujundusega,  

mille autor on Knud Holscher. Seetõttu mõjub vannituba  

harmoonilise tervikuna.

LoodUSE MATE rjALId
Portselan on kõige õigem materjal vannitoa 

jaoks. See on loodusest pärinev materjal, 

nägus ja vastupidav. Portselanist valamu 

värv ja viimistlus säilivad rikkumatult väga 

kaua; ka aastate pärast on valamu ilus ja 

endiselt värske.

ifö sign
Meie uued valamud
Ifö uues valamusarjas on saadaval erineva kuju ja suurusega valamuid; toodetakse 

nii aluskappidele paigaldatavaid kui ka eraldi paiknevaid valamuid. Valamusüvendit 

ümbritseb lai praktiline pealispind. Valamud on valmistatud portselanist, sest port-

selanvalamute pind püsib kaua nägus ja seda on kerge puhastada.



�� ��

UUE KÕrGUSEGA ISTE
Meie WC-pottidel on nüüd standardkõr-

guseks 42 cm. See on 2 cm kõrgem kui 

varem, kuigi see väike erinevus tähendab 

üsna palju. Kergem on istuda ja kergem 

tõusta.

HÜGIEENILINE jA PrAKTILINE
Saadaval on nii kõvasid kui ka pehmeid 

prill-laudu. Millist te ka ei valiks, võite olla 

kindel, et see sobib täpselt WC-potile. 

Kõva prill-laud on nii konstrueeritud, et 

selle saab üles tõsta, ilma et peaks alumist 

äärt puudutama. Ühe käeliigutusega saab 

prill-laua lahti võtta, kui on vaja prill-lauda 

või WC-poti serva puhastada. Saadaval on 

ka vaikselt sulguva kaanega prill-laudasid.
FrESH WC
Selle hooaja suureks uudiseks on standard-

varustusse kuuluv värskendav loputus-

süsteem. Värskendava loputuse saamiseks 

tuleb vaid loputusnupp avada ja sisse panna 

loputustablett. Iga loputusega eraldub vette 

lõhna- ja puhastusainet, mis kergendab 

puhastamist.

ÜLENI KAETUd LoPUTUSPAAK
Esimest korda maailmas on nüüd WC-poti standardvarustuses üleni kin-

nine topeltsisuga loputuspaak. Loputuspaak, millel pole mingeid liigseid 

detaile, sooni või jooni, on lihtne puhtana hoida. Sellele ei teki kondentsi.

PUHTAM jA NÄGUSAM
Sisseehitatud haisulukuga WC-potiga  

vannituba on kergem puhastada. Ifö on 

ilma poldiaukudeta WC-pottide mudeleid. 

Neid kinnitatakse põranda külge silikooni 

või liimiga. Siis pole vaja auke puurida ja 

polte keerata ja on palju väiksem oht, et 

võiks tekkida veekahjustusi. Kui pole kruvi-

auke, pole ka mustusel kuhugi koguneda.  

Turvaline, nägus ja mugav hooldada.

42 CM

www.freshwc.com

ifö sign

Meie uued WC-potid
Ifö Signi WC-pottide kujunduses on mitmeid uuendusi. WC-pottide varustusse 

kuulub nüüd uus loputussüsteem Fresh WC, loputuspaak on kahekordne ja istumis 

kõrgust on tõstetud. Need on Ifö Signi standardsete WC-pottide kolm uuendust.
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Loputusnupp, mida pole vaja reguleerida – alati töökindel

Sissevooluventiil sulgub veejoale vastassuunas

Liikuvad osad paiknevad veepinna all sügavamal ja see tagab suure töökindluse ja 
vastupidavuse katlakivi tekkele
Saab ka reguleerida vastavalt veesurve tugevusele

Väike loputus, mida on kerge muuta vahemikus 2 kuni 5 liitrit

Suur loputus, mida on kerge muuta vahemikus 3 kuni 8 liitrit

Annustamistablett on kuivas ja seetõttu peab kauem vastu

Loputus koos lõhna- ja puhastusaine annustamisega
Loputab korralikult kogu WC-poti serva sisepinna

Liikuvad osad paiknevad veepinna all sügavamal ja see tagab suure töökindluse ja 
vastupidavuse katlakivi tekkele

Sama funktsiooniga nii sisse- kui väljavool

WC-poti sissevooluotsa kõrgust saab reguleerida. 
See aga tähendab, et te saate ära kasutada en-
diseid veeühendusi, kuigi uus WC-pott on vanast 
paar sentimeetrit kõrgem.

Tänu bajonettkinnitusele on mehhanismi väga 
kerge välja võtta. See lihtsustab märgatavalt hool-
damist ja seadistamist.

Mõlemal, nii Ifö Sign Artil kui ka Ifö Signil, on sisemine, topelt loputuspaak. 

Lahtiseletatult tähendab see seda, et loputusvesi ei puutu kokku loputus-

paagi portselankattega. See aga tähendab, et enam pole vaja muretseda 

kondentsi tekkimise pärast. Et kondentsi enam WC-potile ei teki, pole ka 

tolmul ja mustusel kuhugi kinni jääda. Nägus, puhas ja vaikne.

Liikuvaid osi on uues loputusmehanismis poole vähem, see aga 

vähendab rikete tõenäosust. Aga kui midagi peaks katki minema, leia-

me vajaliku varuosa oma laost.

Kindlamat ja turvalisemat lahendust polegi.

ifö sign

Kergem paigaldada, kergem puhastada
Üleni kaetud loputuspaak peidab endas põnevaid uuendusi. just see uus sisu  

kätkebki endas neid uuendusi ja eeliseid, mille poolest Ifö Sign Art ja Ifö Sign nii  

ainulaadsed on.
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SUJUvalT Ja TööKiNDlalT
Ülalt ja alt ratastele kinnitatud uksed liigu-

vad vaikselt ja elegantselt. Ustel on piiraja, 

mis ei lase neil siinilt maha tulla.

TööKiNDEl EHiTUS
Profiilliistud peavad kaua vastu. Kuna kon-

struktsioonis ei kasutata horisontaalliiste, 

pole veel ja mustusel kuhugi koguneda.

KErgE pUHaSTaDa
Et vannil pole külgseinu, on selle ümbrust 

kerge koristada. Ilma külgpaneelideta 

vann annab vannitoale värske ja avara 

kujunduse.

värviD, miS SobivaD omavaHEl
Ifö BKFF on saadaval värvustes valge, 

must, tumehall ja liivakollane. Viimane 

värvitoon on saadaval valikul ja see sobib 

hästi kokku sarjade Ifö Sign ja Ifö Sign Art 

portselantoodete värvitooniga.

ifö solid
Meie uued dushid
Meie uutel dushidel on mitmeid uuendusi. Profiilliistud on uudse kujundusega ja 

lisaks sellele on dushi detailid eelnevalt monteeritud, nii et neid on lihtne paigaldada. 

Ifö Solid on samuti Knud Holscheri kujundatud ja sobib suurepäraselt sarjade Ifö 

Sense ja Ifö Sign toodetega.

ifö bKFF

Meie uued vannid
Klassikaline jalgadega vann, reguleeritavate jalgadega, mida on kerge paigaldada. 

Emailplekist vann peab kaua vastu ja on ikka nägus ning värske. Emailpindasid on 

kerge puhastada.
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nägus Ja tuRValine

PALjU MUrETUId AASTAId

Ifö tähendab turvalisust. See kehtib näiteks nõusta-

mise kohta enne ostu – millistest materjalidest ja millise 

kujundusega tooteid on saadaval. Aga see puudutab 

ka garantiisid, seda, kuidas tooteid hooldada, milliseid 

varuosi on saada jmt.

Turvalisus tähendab näiteks seda, et me teeme 

kõik, et kaitsta keskkonda. See puudutab tootmisprot-

sessi, toodete kasutamist, teisese kasutamise võima-

lusi ja pakendi valikut. Kataloogist leiate rohkem teavet 

toodete turvalisuse kohta ja näpunäiteid hooldamise 

kohta. Kui te järgite meie näpunäiteid ja toodetega 

kaasa antud hooldamisjuhiseid, võite meie tooteid mu-

retult kasutada. Palju-palju aastaid.

ME oLEME IKA oLEMAS

Ifö on tegutsenud juba pikki aastaid. Meil on lai vanni-

toa ja köögitoodete valik. Meie oskustele ja kogemus-

tele võite olla kindel. ja võite olla kindel, et me jääme 

alles veel väga pikaks ajaks. Investeerimine Ifö toode-

tesse tähendab investeerimist kindlustundesse.

VArUoSI 10 AASTAKS

Teil pole muidugi vaja muretseda, et meie tooted lähe-

vad katki. Aga toodetes on mehhaanilisi osi, mida tuleb 

võib-olla välja vahetada, sest meie tooted peavad nii 

kaua vastu. Sellepärast on meie toodete varuosi saada 

vähemalt 10 aastat. Kui te tahate midagi küsida, võtke 

ühendust Ifö edasimüüjatega.Edasimüüjad tagavad 

kiire ja korraliku teeninduse.

KESKoNNATEAdLIKUS

Ifö on alati olnud keskkonnateadlikkuse eeskuju – nii 

tootmistehnoloogia kui toodete kasutuse osas. Meie 

WC-potid, säästva loputusega 2/4-liitrit, on üks näide. 

Teiseks kasutame mitmete osade tootmisel korduv-

kasutatavaid materjale. Ka toodete pakendid on kesk-

konnasäästlikud ja kannavad korduvkasutatava mater-

jali märgistust.

STANdArd, MIdA VÕIB USALdAdA

Meie kvaliteeditöö tunnustusena näete mitmetel meie 

toodetel Põhjala kvaliteedimärki (Nordic Quality). Va-

stava kontrolli viib läbi sõltumatu sertifitseerimisasutus. 

See standard ei arvesta mitte üksnes toodete kvaliteeti 

vaid ka keskkonda, kuhu tooted paigaldatakse ja mil-

list vastutust kannab tootja varuosade ja hoolduse alal. 

Nüüdseks on kehtestatud üldtunnustatud WC-pottide 

standard, varsti hakkab standard kehtima ka teiste 

tootenimetuste puhul. Skandinaavia kvaliteedimärk on 

kataloogis toodud vastavate toodete juures.

Kvaliteedimärk omistatakse sanitaartehnilistele too-
detele vastavalt kehtestatud nõuetele, mille täitmist 
kontrollib INSTA-CErT. Kvaliteedimärgiga toode 
vastab tootmisele, garantiile, varuosadele, dokumen-
tatsioonile ja Skandinaavia oludesse paigaldamisele 
kehtestatud nõuetele.
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www.ifo.ee

Hankige endale uus 
Ifö toodete kataloog  
Vannitoa uus päev

Ifö Sanitär AB
Tartu mnt.14
10117 Tallinn
Tel: + 372 6108707


