
möbelpaket



Skandinavisk formgivning och tradition.
När du väljer Ifös möbelpaket får du inte bara en produkt i klassisk skandinavisk design. Du får dessutom ett 
antal noggrant genomarbetade detaljer som kommer att förgylla din tid i badrummet. Vi är mest kända för vårt 
badrumsporslin, exempelvis toalettstolar och tvättställ, som funnits på marknaden i nästan 80 år men själv-
klart vill vi att våra möbelkunder ska vara minst lika nöjda. Precis som hos vårt badrumsporslin skapar design 
och funktion en harmonisk enhet som kommer att leva länge, länge i ditt badrum. 

Möbelpaket för små badrum. Och större.
För att göra det lite enklare för dig erbjuder vi ett antal prisvärda möbelpaket. De är producerade i tåliga mate-
rial som lämpar sig särskilt väl för den tuffa badrumsmiljön. Möblerna kan kombineras med andra produkter 
i vårt sortiment för att skapa en större enhet om du så vill. Våra återförsäljare berättar gärna mer och hjälper 
dig i dina val. Du hittar också mer information på vår hemsida ifo.se.

1. Ifö Renova
2.  Ifö Cera 2322
3.  Ifö Sign 7322
4.  Ifö Sign 7358
5.  Ifö Sense 60 cm, compact
6.  Ifö Sense 60 cm
7.  Ifö Sense 90 cm
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Ifö Renova

Robust och minimalistisk.
Ifö Renova är vår mest kompakta möbelserie och passar till både det lilla 
badrummet och till gästtoaletten. Serien består av flera små och stilrena 
möbelpaket. Formspråket är maskulint med robusta porslinstvättställ på 
minimalistiska underskåp i fuktsäker melamin med en högblank vit lucka 
eller låda. I underskåpet med låda ingår även en invändig låda. Grepp i 
blank krom. 

Underskåp 39 cm  med dörr. 
Tvättställ 45 cm.
Mått skåp:  B390 H463 D285 

Skåp
Ifö nr: 44520
RSK nr: 8972094

Tvättställ
Ifö nr: 85012
RSK nr: 7614146 

Underskåp 41 cm  med dörr. 
Tvättställ 50 cm.
Mått skåp: B410 H463 D350 

Skåp
Ifö nr: 44521
RSK nr: 8972091

Tvättställ
Ifö nr: 85022
RSK nr: 7614147 

Underskåp 48,5 cm  med dörr. 
Tvättställ 55 cm.
Mått skåp: B485 H463 D410

Skåp
Ifö nr: 44522
RSK nr: 8972092

Tvättställ
Ifö nr: 85032
RSK nr: 7614145

Underskåp 48,5 cm  med låda. 
Tvättställ 55 cm.
Mått skåp: B485 H463 D410

Skåp
Ifö nr: 44523
RSK nr: 8972093

Tvättställ
Ifö nr: 85032
RSK nr: 7614145
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Ifö Cera

Klara. Färdiga. Klart.
Ifö Cera möbelpaket är kompletta med underskåp och Ifö Cera tvättställ. 
De levereras färdigmonterade för att du enkelt och snabbt ska kunna 
installera dem och börja använda ditt badrum. Ifö Cera består av ett vit-
lackerat skåp med hylla och två vitlackerade luckor. Handtag ingår. 

Ifö Cera möbelpaket 2322 med 
Ifö Cera tvättställ 2322
Skåp:  B570 H685 D435
Ifö nr: 232200090
RSK nr: 8971299

Ifö Cera möbelpaket 2222 
med Ifö Cera tvättställ 2222
Skåp:  B500 H685 D435
Ifö nr: 222200082
RSK nr: 8971687

Ifös alla möbelpaket levereras 
kompletta i ett paket. 
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Ifö Sign

Stilrent och enkelt.
Ifö Sign tvättställ med skåp passar i badrummet, på gästtoaletten och i 
fritidshuset. Den klassiska designen, möblernas livslängd och det noga 
utprovade tvättstället gör möbelpaketet till ett mycket prisvärt alternativ. 
Ifö Sign finns i två modeller som båda finns i vitt och ek.

Ifö Sign tvättställ har Ifö Clean rengöringsvänlig glasyr - läs mer på bak-
sidan av broschyren. I leveransen ingår hyllor, mjukstängande luckor och 
metallhandtag. Möbelpaketen levereras färdigmonterade för enkel och 
snabb installation. Ifö Option Spegelskåp BAS med och utan LED-belysning 
passar utmärkt till, se sidan 11.

  

Ifö Sign möbelpaket 7322, vitt
Skåp:  B570 H685 D277
Tvättställ: D435
Ifö nr: 732200083
RSK nr: 8973807

Ifö Sign möbelpaket 7322, ek
Skåp:  B570 H685 D277
Tvättställ: D435
Ifö nr: 732200084
RSK nr: 8973808

Ifö Sign möbelpaket 7358, vitt
Skåp:  B510 H685 D248
Tvättställ:  D290
Ifö nr: 735800085
RSK nr: 8973809

Ifö Sign möbelpaket 7358, ek
Skåp:  B510 H685 D248
Tvättställ:  D290
Ifö nr: 735800086
RSK nr: 8973810

Ifö Clean - Vårt rengöringsvänliga porslin
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Ifö Sense

Formad av Skandinavien. 
Ifö Sense har klassisk skandinavisk design och passar för både mindre och 
större badrum. Rymliga lådor med plats för allt som behövs i badrummet. 
Skåpen är tillverkade i fuktsäker MDF och spånskiva som är speciellt anpas-
sad för den tuffa badrumsmiljön. Serien finns även i compactformat som 
sparar utrymme. Tänk på att det kan vara bra att välja en spegel istället för 
ett spegelskåp till compact eftersom det är grundare än ett skåp i standard-
mått. Komplettera ditt möbelpaket med Ifö Sense överskåp eller högskåp 
och Ifö Option tillbehör. 

Samtliga möbelpaket är kompletta med underskåp, tvättställ och mjuk-
stängande lådor. Skåpen och lådorna har tålig UV-lack. I skåpet med två 
lådor ingår inredning och finns som tillval för skåp med en låda. Raka grepp 
i aluminium ingår liksom vattenlås och justerbart upphängningsbeslag. 
Skåpen levereras fabriksmonterade. Eluttag finns som tillval. Tvättstället 
har god avställningsyta och upphöjd bakkant som förhindrar att vatten 
rinner ner bakom skåpet. Tvättstället har Ifö Clean som är en extra tålig och 
rengöringsvänlig glasyr, läs mer på baksidan av broschyren.  

Ifö Sense möbelpaket, grafitgrå
NSMP 60  G2
2 lådor, inredning ingår.
Skåp:  B620 H590 D520
Ifö nr: 42622
RSK nr: 8972998

Ifö Sense möbelpaket, grafitgrå
NSMP 60
Skåp:  B620 H590 D520
Ifö nr: 42621
RSK nr: 8972997

Ifö Sense möbelpaket, grafitgrå 
NSMP 60 Compact
Skåp:  B620 H590 D420
Ifö nr: 42626
RSK nr: 8972999

Ifö Clean - Vårt rengöringsvänliga porslin
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Ifö Sense möbelpaket, vit  
NSMP 60  V2 
2 lådor, inredning ingår
Skåp:  B520 H590 D520
Ifö nr: 42620
RSK nr: 8972996

Ifö Sense möbelpaket, vit  
NSMP 60 
Skåp:  B620 H590 D520
Ifö nr: 42540
RSK nr: 8972766

Ifö Sense möbelpaket, vit  
NSMP 60 Compact
Skåp:  B620 H590 D420
Ifö nr: 42541
RSK nr: 8972767

Ifö Sense möbelpaket, vit 
NSMP 75 Compact H
Skåp:  B770 H590 D420
Ifö nr: 42543
RSK nr: 8972769

Ifö Sense möbelpaket, vit 
NSMP 75 Compact V
Skåp:  B770 H590 D420
Ifö nr: 42542
RSK nr: 8972768

Ifö Sense möbelpaket, vit 
NSMP 90
Skåp:  B920 H590 D520
Ifö nr: 42544
RSK nr: 8972770

Ifö Sense möbelpaket, vit 
NSMP 90 Compact
Skåp:  B920 H590 D420
Ifö nr: 42545
RSK nr: 8972771

Ifö Clean - Vårt rengöringsvänliga porslin
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Ifö Option spegelskåp

Mixa och matcha.
Ifö Option är vår serie med speglar, spegelskåp och belysning. Oavsett 
vilket möbelpaket du väljer hittar du Ifö Option-produkter som matchar 
och ytterligare förhöjer ditt badrum. Välj mellan speglar och spegelskåp 
i olika storlekar och färger. I spegelskåpen ingår två härdade glashyllor, 
grepplist och väggskena. Belysningen består av LED-ljusramper i alumi-
nium, halogenbelysning och ljusramper med T5 lysrör. Alla elprodukter 
håller IP-klass 44 och är noga testade för att klara badrumsmiljön.

Ifö Option spegelskåp OSSN 60 V
Vitt
Skåp:  B600 H640 D127
Ifö nr: 42593
RSK nr: 8972742

Ifö Option spegelskåp OSSN 60 G
Grafitgrå
Skåp:  B600 H640 D127
Ifö nr: 42595
RSK nr: 8972744

Ifö Option spegelskåp OSSN 90 V
Vitt
Skåp:  B900 H640 D127
Ifö nr: 42598
RSK nr: 8972747

Spegelskåp med två dubbelsidiga spegel-
luckor och två glashyllor. Grepplist i alu-
minium i nederkanten av spegeldörrarna. 
Justerbart upphängningsbeslag ingår. Som 
belysning passar Ifö Option ljusramp LR eller 
LED som du beställer separat. Det gör du 
också med eluttaget.

Ifö Option spegelskåp OSSN

Tunn diskret ljusramp i aluminium 
med LED-belysning som ger extra låg 
elförbrukning. Använd tillsammans 
med Ifö Option spegelskåp OSSN. 
Förberedd kopplingsplint för eluttag. 
Eluttag beställer du separat.

Ifö Option ljusramp LED
Mått:  B600 H130 D50
Ifö nr: 42610
RSK nr: 8972763

Ifö Option ljusramp LED
Mått:  B900 H130 D50
Ifö nr: 42611
RSK nr: 8972764

Konsol till Ifö Option ljusramp LR 
som används vid montering på Ifö 
Option spegelskåp OSSN.

Ifö Option konsol LR
Ifö nr: 42606
RSK nr: 8972759

Stilren ljusramp med T5 lysrör, klass 
IP 44. I framkant sitter ett bländ-
skydd av aluminium som effektivt 
sprider ljuset uppåt och nedåt 
utan att blända. Om du vill ha ett 
bättre helhetsljus i badrummet så 
tar du enkelt bort skyddet. Passar 
till Ifö Option spegelskåp tillsam-
mans med konsol LR. Förberedd 
kopplingsplint för eluttag som du 
beställer separat.

Ifö Option ljusramp LR 60
Mått:  B600 H64 D127
Ifö nr: 42603
RSK nr: 8972756

Ifö Option ljusramp LR 90
Mått:  B900 H64 D127
Ifö nr: 42604
RSK nr: 8972757
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Ifö Option spegelskåp LED BAS, 50 cm
Vitt
Skåp:  B500 H674 D140
Ifö nr: 47454
RSK nr: 8985004

Ifö Option spegelskåp LED BAS, 55 cm
Vitt
Skåp:  B550 H674 D140
Ifö nr: 47455
RSK nr: 8985005

Ifö Option spegelskåp LED BAS, 60 cm
Vitt
Skåp:  B600 H674 D140
Ifö nr: 47456
RSK nr: 8985006

Ifö Option spegelskåp LED BAS, 60 cm
Ek
Skåp:  B600 H674 D140
Ifö nr: 47457
RSK nr: 8985007

Ifö Option Spegelskåp LED BAS och BAS  finns med stomme i lackad vitt samt i 
ekmelamin och passar exempelvis till Ifö Sign möbelpaket, se sidan 7. Justerbara 
upphängningsbeslag ingår för att du enkelt ska kunna finjustera vid montering. 
Skåpen har dubbelsidiga, mjukstängande spegeldörrar. Nedersta delen av dörrarna 
är frostad och har en diskret Ifö-logo. Handtag ingår men behöver inte användas 
eftersom du enkelt öppnar och stänger dörrarna genom att använda den frostade 
delen av dörrarna. I Ifö Option spegelskåp LED BAS ingår LED-belysning och dolt 
vändbart eluttag, 230V. IP 44-klassat.

Ifö Option spegelskåp BAS, 50 cm
Vitt
Skåp:  B500 H662 D140
Ifö nr: 47450
RSK nr: 8985000

Ifö Option spegelskåp BAS, 55 cm
Vitt
Skåp:  B550 H662 D140
Ifö nr: 47451
RSK nr: 8985001

Ifö Option spegelskåp BAS, 60 cm
Vitt
Skåp:  B600 H662 D140
Ifö nr: 47452
RSK nr: 8985002

Ifö Option spegelskåp BAS, 60 cm
Ek
Skåp:  B600 H662 D140
Ifö nr: 47453
RSK nr: 8985003

Ordning skänker lugn till 
ditt badrum. Därför är det 
viktigt att inreda efter just 
dina behov och låta varje 
sak ha sin egen plats så att 
du lätt hittar det du behöver.

Praktiska tillbehör skapar 
behagliga badrum. Speg-
lar förstorar rummet och 
vacker belysning ramar in 
helheten. Ett spegelskåp 
ger både användbar förva-
ring och, så klart, en spegel. 

Tips för bättre 
badrum.
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Ifö Option speglar

Ifö Option spegel med integrerad 
belysning genom två vertikala 
blästrade ytor. Indragen stomme i 
lackerad plåt. Två lysrör T5, 2x24W, 
IP-klass 24.

Ifö Option spegel OSB, 40 cm
Mått:  B400 H640 D38
Ifö nr: 47180
RSK nr: 8972392

Ifö Option spegel OSB, 50 cm
Mått:  B500 H640 D38
Ifö nr: 47181
RSK nr: 8972393

Ifö Option spegel OSB, 60 cm
Mått:  B600 H640 D38
Ifö nr: 47165
RSK nr: 8971499

Ifö Option spegel OSB, 90 cm
Mått:  B900 H640 D38
Ifö nr: 47166
RSK nr: 8971586

Ifö Option spegel som passar till Ifö 
Option spegellister och ljusramper. 
Finns i bredderna 60, 75 och 90 cm. 
På bilden visas spegeln med Ifö Option 
ljusramp LED.

Ifö Option spegel, 60 cm
Mått:  B600 H900 D4
Ifö nr: 42580
RSK nr: 8972752

Ifö Option spegel, 75 cm
Mått:  B750 H900 D4
Ifö nr: 42581
RSK nr: 8972753

Ifö Option spegel, 90cm
Mått:  B900 H900 D4
Ifö nr: 42582
RSK nr: 8972754

Spegellist OSPLN. Övre och undre 
spegellist i aluminium för Ifö Option 
spegel.

Ifö Option spegellist, 60 cm
Mått:  B600 H30 D10
Ifö nr: 42584
RSK nr: 8972833

Ifö Option spegellist, 75 cm
Mått:  B750 H30 D10
Ifö nr: 42585
RSK nr: 8972834

Ifö Option spegellist, 90 cm
Mått:  B900 H30 D10
Ifö nr: 42586
RSK nr: 8972835

Ifö Option ljusramp LED
Mått:  B600 H130 D50
Ifö nr: 42608
RSK nr: 8972761

Ifö Option ljusramp LED
Mått:  B900 H130 D50
Ifö nr: 42609
RSK nr: 8972762

Ifö Option ljusramp LED.
Tunn, diskret ljusramp i aluminium 
med LED-belysing som ger extra 
låg elförbrukning. Används till-
sammans med Ifö Option spegel. 
Nedre spegellist ingår och ingen 
extra spegellist behövs. Förberedd 
kopplingsplint för eluttag - som du 
beställer separat.

Du hittar information om 
övriga storlekar och hela vårt 
sortiment på www.ifo.se
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Ifö Option ljusramper

Stilren ljusramp med T5 lysrör, klass IP 
44. I framkant finns ett bländskydd av 
aluminium som effektivt sprider ljuset 
uppåt och nedåt utan att blända. Om 
du istället vill ha ett bättre helhetsljus 
i badrummet så tar du enkelt bort 
skyddet. Passar till Ifö Option speglar 
tillsammans med spegellist OSPLN. 
Förberedd kopplingsplint för eluttag - 
som du beställer separat.

Ifö Option ljusramp LR 60
Mått:  B600 H64 D127
Ifö nr: 42603
RSK nr: 8972756

Ifö Option ljusramp LR 90
Mått:  B900 H64 D127
Ifö nr: 42604
RSK nr: 8972757

Ifö rörljusramp RR har ett eluttag på 
vänster alternativt höger sida, 230 V. 
IP 44-klassat. Passar till Ifö Option 
speglar.

Ifö rörljusramp RR 60
Mått:  B600 
Ifö nr: 45800
RSK nr: 8971573

Ifö Option eluttag, IP 44-klassat, 
med lock. För montering i underskåp, 
högskåp, överskåp och spegelskåp. 
Du kan  montera eluttaget i taket på 
spegelskåpet med dold elanslutning. 
Eluttag kan också monteras vid sidan 
om spegeln när den kombineras med 
LED-belysning. Förberedd kopplings-
plint. Ledningen dras bakom spegeln 
för dolt montage.

Ifö Option eluttag OE
Ifö nr: 42612
RSK nr: 8972765

Ifös badrumsmöbler är tillverkade för att tåla badrummets ibland 
ganska tuffa miljö. De har ett bra skydd mot fukt men bör ändå inte 
utsättas för direkt vattenstänk. Torka av direkt om det skulle hända. 
När du rengör möblerna, använd ett flytande rengöringsmedel, ex-
empelvis såpa eller såplösning, och eftertorka med en torr trasa. 

Våra tvättställ har en glaserad yta som är lätt att hålla ren och be-
ständig mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så undviker du rengö-
ringsproblem. Använd rengöringsmedel som är avsedda för porslin.

Skurpulver och andra preparat som innehåller slipmedel ska inte 
användas – varken på möbler eller porslin. Du ska heller inte använ-
da ammoniak, förtunningsmedel, vax, möbelpolish eller olja. 

Så tar du hand om  
dina badrumsmöbler.
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I över hundra år har vi arbetat med 
porslin och med badrum i nästan åttio. 
Mycket har hänt under tiden. Och sam-
tidigt inte. Trots att all produktion idag 
sker i hypermoderna fabriker är det tra-
ditionella hantverkskunnandet centralt. 
Alla produkter granskas fortfarande för 
hand av erfarna proffs och materialen 
är de bästa tänkbara. 

Designen andas än idag skandinavisk 
tradition, kanske för att vi fortfarande 
finns på samma ställe som allt började, 
invid vackra Ivösjön i Bromölla. 

Vi är inte  födda igår.
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Ifö Sanitär AB
Box 140, 295 22 Bromölla
Tel 0456-480 00  Fax 0456-480 48
E-mail: info@ifo.se Web: ifo.se

Varför välja Ifö?
Det finns en mängd olika skäl till varför Ifö är ett bra val för ditt badrum. Ett är vår långa his-
toria. Vi har tillverkat badrumsprodukter i nästan 80 år och kommer att finnas på marknaden 
under en väldigt lång tid framöver. Det ger dig som kund en trygghet och säkerhet i dina val. 
Det finns badrum runtom i landet som har Ifös produkter tillverkade på 40- och 50-talet och 
som fortfarande fungerar utmärkt. När du väljer en produkt från Ifö så kan du alltså räkna med 
en imponerande livslängd och en lång, trevlig bekantskap.

Ifö Clean
Ifö Clean är vår rengöringsvänliga glasyr som förseglar de mikroskopiska porer som förekom-
mer i porslin. Resultatet blir en extra hård och slät yta som står emot smuts och slitage bättre 
och gör porslinet lättare att rengöra. Tvättställen till möbelpaketen Ifö Sign och Ifö Sense har 
Ifö Clean-glasyr.

Materialval
Ifös badrumsmöbler är skapade för att ge ett klassiskt och tryggt badrum under många år 
framöver. Materialen är speciellt utvalda för att tåla badrummets ibland ganska tuffa miljö.

Enklare städning
Våra tvättställ är tillverkade av porslin som är ett hårt och tåligt material. Det är också lätt att 
hålla rent. Torka bara av det regelbundet med en lätt fuktad trasa och ett vanligt allrengörings-
medel. Våra möbler är vägghängda vilket gör att det är lätt att städa golvet under.

Säker Vatteninstallation
Vi producerar enligt Säker Vatteninstallation vilket innebär att du kan lita på att installationen 
av Ifös produkter inte ger några tråkiga överraskningar.

ISO 9001 
Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1994. Det är ett bevis på att vårt kvalitetsarbete håller 
måttet, men det är också ett sätt att möta de högt ställda krav som våra kunder har. 

ISO 14001
I vår miljöpolicy tar vi ett helhetsgrepp om vår produktion och våra produkters miljöpåverkan. 
Vi vill med våra miljöinsatser bidra till en hållbar utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Vi är 
certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 sedan 1998.
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