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Mes jau 80 metų kuriame vonios kambariui skirtus gami-
nius ir daugiau nei šimtmetį gaminame aukštos kokybės 
sanitarinę keramiką Bromölla mieste. Nenuostabu, kad 
Skandinavija tapo mūsų naujosios vonios kambario seri-
jos – Ifö Inspira Art – įkvėpimo šaltiniu. 

Juk jokia kita pasaulio vieta nepasižymi tokiais ryškiais 
kontrastais kaip ši. Nuo tamsiausių iki šviesiausių 
atspalvių... Nuo ledo šaltumo iki plikinančio karščio... 
Būtent tokie gamtos kontrastai įkvėpė mūsų dizainerį 
Knud’ą Holscher’į naujoje serijoje įkūnyti Skandinavijai 
būdingus ryškius skirtumus tarp švelnumo ir atšiaurumo. 

Visgi, forma būtų niekas be funkcijos. Būtent todėl 
mūsų naujoje serijoje pristatoma daugybė naujų 
svarbių patobulinimų: WC puodai be keraminio apvado, 
efektyvesnė vandenį taupanti vandens nuleidimo sis-
tema ir greitesnė vandens pripildymo sistema. Mūsų 
dėmesys kokybei yra tai, kas nepasikeitė ir naujoje se-
rijoje, ir tai, ką Jus pajausite tik po daugybės metų. 
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Mums nereikėjo keliauti toli, kad rastume mūsų naujosios  
serijos įkvėpimo šaltinį. Užtenka apsižvalgyti aplinkui.



DIZAINĄ SUKŪRĖ KNUD HOLSCHER  
DIZAINO KŪRĖJAS IŠ DIDŽIOSIOS RAIDĖS, 
KURIO VARDAS JAU TAPO KLASIKA 

Į dizainą žvelgiame pro funkcionalumo prizmę. Mūsų gaminiai 
turi būti ne tik naudingi, bet ir užtikrinti malonų laiko praleidimą 
vonios kambaryje. Būtent todėl mums svarbi ir išvaizda. Juk tai 
natūralu! Visgi, svarbu pripažinti, kad išvaizda būtų nieko verta 
be optimalaus funkcionalumo.

Skandinavija – pagrindinis mūsų gaminių dizaino įkvėpimo 
šaltinis. Būtent čia mes jau 80 metų kuriame vonios kambari-
ui skirtus gaminius, būtent čia įsikūrė Ifö pagrindinė būstinė ir 
mūsų namai. Mūsų funkcionalių dizainų paprastumas ir jų gry-
na, laikui nepavaldi išvaizda akivaizdžiai atspindi Skandinavijos 
esmę. Naująją seriją Ifö Inspira Art sukūrė mūsų genijus. 

Tai yra didysis dizaino meistras – Knud Holscher, kurio var-
das senai nebėra naujiena, nes jis su savo komanda jau kelis 
dešimtmečius tobulina mūsų gaminių dizainą. Naujosios serijos 
pagrindinis skiriamasis bruožas – pusiausvyra tarp atšiaurumo 
ir švelnumo. Tvirta keramika, sušvelninta subtiliai veikiančiomis 
funkcijoms, harmoningai pritaikyta žmogaus kūnui. Būtent 
todėl visi liečiami kraštai yra užapvalinti, o tiesūs tik prie sienos 
priremiami kraštai. 
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Už mūsų klasikinių sprendimų slypi stipri komanda 
(iš kairės): Knud Holscher, Stig Myler, Jette Banke ir 
Rasmus Holscher 

Į išskirtinių gaminių kūrimą 
investuojama daugybė 
laiko ir išteklių.



7

Knud Holscher



Skandinavai vertina patrauklų dizainą, bet jiems ne mažiau svarbus ir funkcionalumas. Skirtingai nei kla-
sikiniai WC puodai, naujasis Ifö Inspira Art neturi keraminio apvado. Jame taip pat įdiegta daugybė kitų 
naujovių.

8



SUKURTA SKANDINAVŲ,  
KURIEMS SVARBUS FUNKCION-
ALUMAS 

Be keraminio apvado. Nes jo tiesiog nereikia. 

Jūs tikriausiai jau įpratote prie WC puodų su keraminiu apvadu. 
Bet ar to tikrai reikia? Juk po juo kaupiasi bakterijos ir kalkių 
nuosėdos! Mūsų WC puodą be apvado lengviau valyti, be to, jis 
užtikrina daugiau higienos. Ir visi šie privalumai neapriboja van-
dens nuleidimo funkcijos. 

WC sudaro dvi lietos dalys. 

WC dviejų keramikos dalių konstrukciją paprasčiau ir greičiau 
valyti. Joje naudojamos tik kelios siūlės ir jungtys ir mažiau 
įdubų, kuriose galėtų kauptis purvas. 

Juntamas vandens taupymas. 
Vandens taupymas – paprasčiausias būdas rūpintis aplin-
ka. Mūsų naujame Ifö Inspira Art WC bakelyje naudojamas 
pažangus vandens pripildymo vožtuvas, kiekvienu vandens nu-
leidimu sutaupantis 0,5 litro vandens, pasiekiant tokį patį nup-
lovimo efektą. Jis naudingas ne tik planetai, bet ir Jūsų kišenei! 
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WC puode be apvado 
tiesiog nėra kur kauptis 
purvui. 

Padengtas Ifö Clean glazūra, 
kad keramikos paviršių būtų 
lengva valyti 

Besiūlis bakelis – jokių 
jungčių, kuriose galėtų 
kauptis purvas 



NAUJASIS PAKABINAMAS WC PUODAS 
SUKURTA SKANDINAVIJOJE

 
Kodėl be apvado? 

Mūsų naujasis pakabinamas puodas išsiskiria tuo, kad jame 
nėra keraminio apvado – tai mūsų didžioji naujiena! Puodo 
valymas tapo žymiai greitesnis ir paprastesnis. Visa tai mes 
pritaikėme išsaugodami nuplovimo efektyvumą.  

Aiškios, glotnios linijos 

Švelnūs išlinkiai be jokių siūlių, kampų ir jokių nereikalingų 
pagražinimų ne tik ramina akis, bet ir yra daug paprasčiau valo-
mi – juk paviršiai papildomai apdoroti mūsų išskirtine Ifö Clean 
keramikos glazūra. 

Ar jis užims daug vietos? Tikrai ne. 

Pakabinamas puodas neužims daugiau vietos nei pastatomas 
WC. Jis skiriasi tuo, kad tiek jo bakelis, tiek vandens nuleidimo 
mygtukas yra įrengti sienoje. Jums tereikės GEBERIT potinkinės 
sistemos pačiam puodui sumontuoti ir vandens nuleidimo myg-
tuko, kurį galite rinktis iš plataus GEBERIT mygtukų asortimento. 
Daugelis žmonių renkasi pakabinamus puodus, virš jų sufor-
muodami erdvę pasidėti vonios reikmenims, kuri suteikia patal-
pai ne tik patrauklią išvaizdą, bet ir praktinę naudą. Be to, pasi-
rinkus pakabinamą puodą, plauti grindis bus žymiai paprasčiau. 
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Jokio apvado. Jokių vietų, 
kuriose galėtų kauptis 
kalkių nuosėdos ir purvas 

Padengtas Ifö Clean 
glazūra, kad keramikos 
paviršių būtų lengva valyti 

Mūsų patentuotas 
vandens nuleidimo me-
chanizmas užtikrina WC 
puodo švarą.



Skandinavija – gamtos kontrastų gimtinė. Šaltis – karštis, tamsa – šviesa, atšiaurumas – švelnumas... Mes 
įsitikinę, kad visa tai puikiai atsispindi mūsų gaminių dizaine. Kartu pripažįstame, kad net įmantriausias 
dizainas nereikštų nieko be funkcionalumo. 
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Kaip apibūdintumėte skandinavišką dizainą vienu žodžiu? Grynumas – šis žodis tiksliausiai apibūdina 
skandinavišką dizainą. Šio aiškių ir paprastų linijų praustuvo paviršiai pasižymi švelniais išlinkiais. 
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Mūsų geriausi dizaineriai sutinka, kad valymas – ne pats link-
smiausias užsiėmimas. 

Būtent todėl mūsų dizaineris Knud Holscher siekia kurti kuo 
glotnesnius paviršius. Jame nėra jokių detalių, kurios galėtų ap-
sunkinti valymą. Išvengiama bet kokių kampų, kuriuose galėtų 
kauptis kalkių nuosėdos. 

Ifö Clean – paprasta valyti. 

Paskutiniame mūsų praustuvų gamybos proceso etape 
paviršius padengiamas Ifö Clean glazūra, dėl kurios palaikyti 
mūsų sanitarinės keramikos gaminių higieną yra dar paprasčiau. 
Ifö Clean glazūra sandarina mikroskopines paviršiaus poras, 
užtikrindama atsparią purvui dangą ir didesnę apsaugą nuo 
dėvėjimosi. 

Nematomi varžtai.   
Mūsų Ifö Inspira Art praustuvą sumontuoti paprasta kaip nie-
kad anksčiau. O visi tvirtinimo varžtai yra praktiškai nematomi. 

Kam gaminti kažkur kitur, jei tai galima padaryti tiesiog čia?
Mūsų gamykla, įsikūrusi Bromölla mieste, yra viena 
šiuolaikiškiausių gamyklų pasaulyje. Čia darbuojasi nuovargio 
jausmo nepripažįstantys ypač pažangūs robotai, kuriems talki-
na patyrę profesionalai.

SUKURTA SKANDINAVIJOJE 
SIEKIANT UŽTIKRINTI LENGVĄ  
VALYMĄ 
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Jokių aštrių kampų, kuriu-
ose galėtų kauptis purvas 

Padengtas Ifö Clean – 
glazūra, užtikrinančia 
keramikos švarą ir 
šviesumą

Paprastas ir nematomas 
montavimas varžtais 



Ifö Inspira 99494
Kietas WC dangtis P 370 G 425
Ifö nr. 99494 

Ifö Inspira kietas švelniai užsidarantis WC dangtis su greito nuėmimo funkcija. Greitai 
nuimamą dangtį paprasta nukelti valymo metu, o balta dangčio ir tvirtinimo elementų 
spalva puikiai papildo subtilų dizainą. Ifö Inspira kietas dangtis tobulai tinka Ifö Inspira Art 
pakabinamiems puodams ir pastatomiems WC. Dizainą sukūrė Knud Holscher.

Ifö Inspira Art 6245
Pakabinamas WC puodas P 355 G 520
Ifö nr. 624500009

Pakabinamas WC puodas su lygiais išoriniais paviršiais, be keraminio apvado, kad 
būtų paprasčiau valyti ir užtikrinti geresnę higieną. Ifö Inspira Art padengtas valymą 
palengvinančia Ifö Clean glazūra ir patvirtintas pagal skandinaviškos kokybės sistemą 
„Nordic Quality“. Dizainą sukūrė Knud Holscher.
Puikiai dera su GEBERIT potinkine sistema siekiant sumažinti vandens sąnaudas. Visą 
derinį karūnuokite stilingu vandens nuleidimo mygtuku, kurį galite išsirinkti iš mūsų 
siūlomo plataus GEBERIT asortimento. 

Ifö Inspira Art 6240
Pastatomas WC P 355 G 650
Ifö nr. 624000031

Pastatomas WC su lygiais išoriniais paviršiais, be jokio apvado, kad būtų paprasčiau valyti 
ir užtikrinti geresnę higieną. Besiūlis bakelio gaubtas su atskiru vidiniu vandens bakeliu 
apsaugo bakelio išorę nuo kondensavimosi, užtikrina tylų vandens nuleidimą ir bakelio 
pripildymą vandeniu. Fresh WC – standartinė savybė. Gaiviklis, kurio viduje yra gaivios 
valančios medžiagos, įdedamas į jam skirtą vietą vandens nuleidimo mygtuke. Sėdynės 
aukštis (neįskaitant WC dangčio) 42 cm. 4/2 litrų vandens nuleidimas. S formos nuotekų 
išbėgimas. Ifö Inspira Art padengtas valymą palengvinančia Ifö Clean glazūra ir patvir-
tintas pagal skandinaviškos kokybės sistemą „Nordic Quality“. Dizainą sukūrė Knud Hol-
scher.
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Ifö Inspira Art 15072
Praustuvas P 700 G 495
Ifö nr. 15072 su anga maišytuvui ir anga persipylimui 
Ifö nr. 15072100 su anga maišytuvui, be persipylimo angos 
Ifö nr. 15070 be angos maišytuvui, su persipylimo anga 

Praustuvas su švelniomis linijomis ir praktišku paviršiumi gale. Jokių aštrių kampų, ku-
riuose galėtų kauptis purvas. Praustuvas padengtas valymą palengvinančia Ifö Clean 
glazūra ir patvirtintas pagal skandinaviškos kokybės sistemą „Nordic Quality“. Taip pat 
gali būti be persipylimo angos, kad būtų paprasčiau valyti. Tvirtinamas varžtais. Dizainą 
sukūrė Knud Holscher.

Ifö Inspira Art 15172
Praustuvas 60 cm, P 600 G 495
Ifö nr. 15172 su anga maišytuvui ir anga persipylimui
Ifö nr. 15172100 su anga maišytuvui, be persipylimo angos
Ifö nr. 15170 be angos maišytuvui, su persipylimo anga 

Praustuvas su švelniomis linijomis ir praktišku paviršiumi. Gale Jokių aštrių kampų, ku-
riuose galėtų kauptis purvas. Praustuvas padengtas lengvesnį valymą užtikrinančia Ifö 
Clean glazūra. Pagal „Nordic Quality“ sistemą patvirtinta skandinaviška kokybė. Taip pat 
gali būti be persipylimo angos, kad būtų paprasčiau valyti. Tvirtinamas varžtais. Dizainą 
sukūrė Knud Holscher.
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