
WC-sitsar



Ifö Spira hårdsits med vita beslag
Ifö Spira hårdsits har snabbkoppling och mjukstängande mekanism.
Snabbkoppling gör att sitsen är enkel att lyfta bort vilket underlättar
städningen. Både sitsen och beslagen är helt vita vilket ger ett sobert
intryck. Ifö Spira hårdsits passar till alla Ifö Spira Art och Ifö Spira
WC-stolar.
Design Knud Holscher.

Produkt  Art. nr.  RSK nr.
Ifö Spira hårdsits har snabbkoppling och mjukstängande mekanism  99494 7921451

Ifö Spira hårdsits med kromade beslag
Ifö Spira hårdsits har kromade beslag och levereras med både
snabbkoppling och fasta beslag. Snabbkoppling gör att sitsen är
enkel att lyfta bort vilket underlättar städningen. Ifö Spira hårdsits
passar till alla Ifö Spira Art och Ifö Spira WC-stolar.
Design Knud Holscher.

Produkt  Art. nr.  RSK nr.
Ifö Spira hårdsits vit med snabbkoppling eller fasta beslag 99492 7821794
Ifö Spira hårdsits, vit, mjukstängande mekanism och snabbkoppling 99493 7821793
eller fasta beslag.
Ifö Spira hårdsits, svart, med snabbkoppling eller fasta beslag. 99495 7821827
Ifö Spira hårdsits, mjukstängande, snabbkopppling eller fasta beslag, svart 99497 7821832
Ifö Spira hårdsits, röd, med snabbkoppling eller fasta beslag 99496  7821828

Välj rätt WC-sits
Välj en Ifö sits till din Ifö WC-stol så får du en sits med 
perfekt passform till WC-stolen.

Många av våra hårda sitsar kan fås med mjukstängande 
mekanism och snabbkoppling vilket gör det extra enkelt 
att ta bort sitsen vid rengöring.

Även de mjuka sitsarna går lätt att ta loss. När du tagit 
bort sitsen från toaletten drar du bara ut gångjärnen så 
kan du separera locket och ringen och få riktigt rent.

Ifö Spira sitsar passar till WC-stolar som har någon av dessa spolknappar.

Ifö Spira mjuksits
Ifö Spira mjuksits har snabbkoppling som gör att sitsen är enkel att
lyfta bort vilket underlättar städningen. Ifö Spira mjuksits passar till
alla Ifö Spira WC-stolar och Ifö Spira Art WC-stolar.
Design Knud Holscher.

Produkt  Art. nr.  RSK nr.
Ifö Spira mjuksits, vit  99488  7821786



Ifö Sign hårdsits
Ifö Sign hårdsits finns i 3 olika varianter med en och 
samma design för sitsen. Samtliga Ifö Sign hårdsitsar är 
testade för att klara en belastning på 240 kg.

Variant 1 ger dig möjligheten att välja mellan funktionen 
snabbkoppling, som gör att man med ett enkelt handgrepp 
kan lyfta bort sitsen, eller fasta beslag. Passar alla Ifö Sign 
och Ifö Sign Art WC-stolar utom då fasta beslag behövs till 
Ifö Sign Art 6775. 

Variant 2 ger dig två funktioner. Antingen mjukstängande 
mekanism och snabbkoppling eller mjukstängande meka-
nism och fasta beslag . Den mjukstängande funktionen gör 
att sitsen alltid stängs tyst. Passar alla Ifö Sign och Ifö Sign 
Art WCstolar utom då fasta beslag behövs till Ifö Sign Art 
6775. 

Variant 3 ger dig funktionen mjukstängande mekanism 
och toppmonterade fasta beslag. Är avsedd för Ifö Sign Art 
6775 då fasta beslag önskas.

Ifö Sign sitsar passar till WC-stolar som har någon av dessa spolknappar.

Ifö Cera sitsar passar till WC-stolar som har någon av dessa spolknappar.

Ifö Sign mjuksits
Ring och lock kan separeras för extra noggrann rengöring.

Produkt  Art. nr.  RSK nr.
Ifö Sign mjuksits vit  99566  7921873

Pressalit Sign Art hårdsits
Snabbkoppling för enkel borttagning av sitsen och mjukstängande
mekanism som ser till att locket alltid stängs tyst.

Produkt  Art. nr.  RSK nr.
Vit med snabbkoppling och mjukstängande mekanism, för toppmontering  99450  7921445
Svart med snabbkoppling och mjukstängande mekanism, för toppmontering 99451  7921446

Produkt  

Variant 1. Art. nr.  RSK nr.
Vit med snabbkoppling eller fasta beslag  99260  7921417
Svart med snabbkoppling eller fasta beslag  99262  7921418
Röd med snabbkoppling eller fasta beslag  99266  7921419

Variant 2. Art. nr.  RSK nr.
Vit med mjukstängande mekanism och  99263  7921415
snabbkoppling eller fasta beslag
Svart med mjukstängande mekanism och 99265  7921416
snabbkoppling eller fasta beslag

Variant 3. Art. nr.  RSK nr.
Vit med mjukstängande mekanism och  99255  7921420
toppmonterade fasta beslag
Svart med mjukstängande mekanism  99256  7921421
och toppmonterade fasta beslag

Produkt  
Hårdsits Art. nr.  RSK nr.
Ifö Cera hårdsits vit med snabbkoppling eller fasta beslag  99846  7925158
Ifö Cera hårdsits vit med mjukstängande mekanism och snabbkoppling 99863  7925160
eller fasta beslag. 
Ifö Cera/Ceranova/Public steel hårdsits, grå  99509  7925253

Mjuksits Art. nr.  RSK nr.
Ifö Cera mjuksits vit  99420 7 921868
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Alltid fräsch WC-stol
Öppna spolknappen, där gömmer sig nyckeln till en fräsch WC.

Du stoppar bara ner en Fresh WC-tablett, så frigör varje spolning 
en fräsch, lagom mängd doft och färg som sköljer hela skålen.

Tabletten rengör jämnare än traditionella doftblock, eftersom 
doftblock hindrar ett jämnt vattenflöde och gör spolningen mindre 
effektiv. När vattnet inte längre färgas är det dags för en ny tablett.

Fresh WC-tabletter köper du i din VVS-butik.


