
Ifö Renova Plan
Vägghängd möbelserie i fukttåligt material, med underskåp, överskåp, 

halvhögskåp och högskåp. Finns i färgerna vit, grå och alm.
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Underskåp Ifö Renova Plan 100, grå, 7 499 kr. Handfat Ifö Renova Plan 100 passar till underskåpet, 5 029 kr. Högskåp Ifö Renova 

Plan, 6 939 kr. Mellanhögskåp Ifö Renova Plan, 5 389 kr. All info om serien finns på badplatsen.se. Blandare, bottenventil och vatten-

lås beställs separat. På bilden syns även Ifö Option LED 90 spegelskåp med belysning.   



IFÖ RENOVA PLAN UNDERSKÅP 

Underskåp med en mjukstängande låda och en invändig låda. Det bredaste skåpet har två lådor, med två in-

vändiga lådor, och plats för handfat med två bassänger. Det integrerade handtaget gör lådorna enkla att öppna. 

Skåpet finns i fem bredder: 55, 60, 80, 100 och 130 cm. För mått, art nr, priser och övrig info, se sidan 232. 

Underskåp, handfat och blandare beställs var för sig.
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IFÖ RENOVA PLAN 

MELLANHÖGSKÅP 

Mellanhögskåp med en låda och två 

mjukstängande dörrar som kan 

monteras till höger eller vänster. 

Bottenplattan är vit på alla skåp. 

Skåpet har en hylla av glas. De inte-

grerade handtagen gör skåpet enkelt 

att öppna. För mått, art nr och priser, 

se sidan 232.

IFÖ RENOVA PLAN 

ÖVERSKÅP 

Väggskåp med mjukstängande lucka, 

två glashyllor och en spegel på luck-

ans insida. För mått, art nr och priser, 

se sidan 232.

IFÖ RENOVA PLAN 

HÖGSKÅP 

Högskåp med en låda och två mjuk-

stängande dörrar som kan monteras 

till höger eller vänster. Topp- och 

bottenplattan är vit på alla skåp. Skå-

pet har två glashyllor i den övre delen 

och en i den nedre. Den övre dörrens 

insida har förvaring i form av hyllor. 

De integrerade handtagen gör skåpet 

enkelt att öppna. För mått, art nr och 

priser, se sidan 232. 

Alla delar i Renova Plan-serien är 

beställningsvaror. 
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Ifö Renova Plan
Ovan: Ifö Renova Plan 50 underskåp med mjuk-

stängande dörr för höger- eller vänstermontage, 

3 519 kr. Handfat, blandare, bottenventil och 

vattenlås beställs separat. 

Vänster: Ifö Renova Plan högskåp har praktiska 

förvaringshyllor på insidan av dörren. Magnetisk 

list, för till exempel sax och nagelklippare, finns 

som tillbehör. 

Nedan, vänster: Den integrerade lådan i Ifö 

Renova Plan underskåp har fast lådinredning som 

håller ordning på småsakerna. 

Nedan: Väggskåpet Ifö Renova Plan har två flytt-

bara glashyllor och spegel på insidan av luckan.

På badplatsen.se finns all info om Ifö Renova Plan.
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Underskåp Ifö Renova Plan 60, alm, 5 629 kr. Alla underskåp i serien Ifö Renova Plan har en integrerad låda med en fast 

inredning. Se alla storlekar, mått, art nr och priser för underskåpen i serien på sidan 232.  



Ifö Sense
Flexibel möbelserie med underskåp i flera bredder och djup – allt för 

att passa det lilla såväl som det stora badrummet. Designen är stilrent 
minimalistisk. Förutom underskåp ingår överskåp och högskåp i serien. 

Finns i färgerna vit, högblank vit och mullvad.
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Underskåp Ifö Sense 60, vit, 6 469 kr. Ifö Sense handtag, rakt i aluminium, 154 kr/st. Handfat Ifö Spira 60, 3 179 kr. Blandare, 

bottenventil och vattenlås beställs separat. Se mått, priser och art nr samt övriga storlekar på sidan 234. På bilden syns även överskåp 

Ifö Sense 30, Ifö Option spegelskåp med belysning samt WC-stol Spira Rimfree. Mer info på badplatsen.se.
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Höger: Underskåp Ifö Sense 120, mullvad, med 

fyra mjukstängande lådor med push-to-open-

skenor, handfat Ifö Sense med två blandarhål 

samt Ifö Option spegelskåp med belysning. 

Nedan: Vändbart högskåp Ifö Sense, vit, med 

fyra hyllor och en praktisk organizer i tålig textil på 

dörrens insida. Push-to-open-skena ingår, men 

önskas handtag finns det som tillval. Även över-

skåpet i Sense-serien är vändbart.

Nedan, höger: I alla Ifö Sense underskåp ingår 

en fast inredning som håller reda på småsakerna. 

Grepp i ljusbrunt läder. 

Underskåp, handfat och handtag/push-to-open-

skenor beställs var för sig, liksom blandare. 

Alla delar i Ifö Sense-serien med mått, priser och 

art nr finns på sidorna 234–235 samt på bad-

platsen.se.



BADRUMSMÖBLER | IFÖ

22    BADPLATSEN No 9

Underskåp Ifö Sense 60, mullvad, 6 689 kr. Beställningsvara. Push-to-open-skenor i lådorna, 369 kr/st. Handfat Ifö Spira 

60, 3 179 kr. Skåp, handfat och push-to-open-skenor alternativt handtag samt blandare, bottenventil och vattenlås beställs 

separat. Se mått, priser och art nr för övriga storlekar av underskåpet på sidan 234. 
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IFÖ SPIRA MÖBELHANDFAT 
Robust handfat i porslin med mjuk form, bred avställningsyta och 

praktisk upphöjd bakkant mot väggen. Behandlat med glasyren 

Ifö Clean för enklare rengöring. Finns i två mått som passar Ifö 

Sense underskåp 60 eller 90. Mått, priser och art nr finns på 

sidan 234. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs separat.

IFÖ SENSE MÖBELPAKET 60, TVÅ LÅDOR 
Komplett möbelpaket i vitt med Ifö Sense 60 underskåp och Ifö 

Spira handfat, 8 939 kr. Med två mjukstängande lådor, inredning, 

raka grepp i aluminium, vattenlås och justerbart upphängnings-

beslag. Handfatet har god avställningsyta och upphöjd bakkant. 

Se alla mått och art nr på sidan 234. Blandare, bottenventil och 

vattenlås beställs separat.

IFÖ SENSE MÖBELHANDFAT 
Elegant och tunt porslinshandfat – endast 15 mm tjockt – med 

upphöjd bakkant och generösa avställningsytor. Handfatet är be-

handlat med den rengöringsvänliga glasyren Ifö Clean. Monteras 

på Ifö Sense underskåp och finns i samma bredder. Det bredaste 

handfatet finns både med en bassäng och ett blandarhål samt 

med två bassänger och två blandarhål. Alla mått, priser och art nr 

finns på sidan 234. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs 

separat. 

IFÖ SPIRA MÖBELPAKET 57, TVÅ LUCKOR 
Komplett möbelpaket i vitt för det mindre badrummet, med färdig-

monterat underskåp och Ifö Spira handfat, 3 889 kr. Skåpet har 

två mjukstängande dörrar, kromade handtag och flyttbart hyllplan. 

Handfatet har god avställningsyta och upphöjd bakkant. Se mått 

och art nr på sidan 235. Blandare, bottenventil och vattenlås 

beställs separat.



IFÖ SENSE GREPP I LÄDER 
Modernt universellt grepp i mörkbrunt 

eller ljusbrunt läder. Passar Ifö Sense. 

Mått, pris och art nr finns på sidan 235. 

Beställningsvara.  

IFÖ SENSE HANDTAG RAKT 
Brett, rakt designat handtag i aluminium. 

Finns i tre storlekar som passar Ifö Sense 

underskåp 60 och 90 samt Ifö Sense 

högskåp 30. Mått, priser och art nr finns 

på sidan 235. 

IFÖ SENSE GREPP 
Klassiskt universellt grepp, 192 mm. Finns 

i färgerna krom, rostfritt stål, svart och 

mässing. Passar Ifö Sense. Mått, pris och 

art nr finns på sidan 235. Beställnings-

vara. 

IFÖ SENSE HANDTAG SOFT 
Handtag i aluminium i mjukt svängd form. 

Finns i två bredder och passar till Ifö Sen-

se underskåp 60 och 90 samt Ifö Sense 

högskåp 30. Valet av handtag förändrar 

hela möbelns uttryck – liksom att välja 

handtagslöst. Mått, priser och art nr finns 

på sidan 235. 

IFÖ SENSE KNOPPAR 
Universella möbelknoppar i två olika ut-

föranden, en modernare i tre färger, svart, 

mässing och brons, samt en mer klassisk 

i mässing och krom. Passar Ifö Sense. 

Mått, pris och art nr finns på sidan 235. 

Beställningsvara. 

IFÖ SENSE PUSH-TO-OPEN-

SKENOR 
Uppskattar du det avskalade och rena, 

kan du välja bort handtag och öppna 

lådorna i Ifö Sense underskåp med push-

to-open-skenor. Mer info på sidan 235.  
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Underskåp Ifö Sense 60, mullvad, 6 689 kr. 

Beställningsvara. Ifö Sense push-to-open-

skenor, 369 kr/st. Handfat Ifö Sense 60, 

3 249 kr. Se mått och art nr på sidan 234. 

Blandare, bottenventil och vattenlås beställs 

separat.

Spegeln på bilden är Ifö Option 40, med 

belysning på båda sidor. Mer info på sidan 

237. 

WC-stolen som skymtar i förgrunden är 

Ifö Spira Rimfree. Se sidan 292.
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Ifö Option Plus spegelskåp, högblank vit, med belysning, 15 189 kr. Beställningsvara. Ifö Sense 120 underskåp 

för tunt handfat, högblank vit, 13 379 kr. Handfat Ifö Sense 120, 5 749 kr. Push-to-open-skenor, 369 kr/st. 

Blandare, bottenventil och vattenlås beställs separat. På bilden syns även WC-stolen Ifö Spira Rimfree och 

duschhörnan Ifö Space.   

Ifö Option
En serie spegelskåp och speglar 

som passar alla Ifös badrumsmöbler. 
Skåpen har dubbelsidiga spegeldörrar, 

flyttbara glashyllor och eluttag. 
Både skåp och speglar finns i flera olika 
storlekar, med och utan LED-belysning.

26    BADPLATSEN No 9



IFÖ | BADRUMSMÖBLER

IFÖ OPTION SPEGELSKÅP MED 

BELYSNING 
Spegelskåp med två dubbelsidiga spegeldörrar 

samt sidor av spegelglas. Luckorna har fros-

tade fält i överkant där ljus från den inbyggda 

LED-belysningen strålar igenom. Även under 

skåpet finns en LED-belysning. Flyttbara glas- 

hyllor och eluttag ingår. Skåpet finns i 600 och 

900 mm bredd. Mått, priser och art nr finns på 

sidan 236.

IFÖ OPTION SPEGELSKÅP 

Vitt spegelskåp med två spegeldörrar och två 

glashyllor. En grepplist i aluminium är färdig-

monterad i nederkanten av luckorna. Skåpet 

finns i 600 och 900 mm bredd. Ljusramp och 

eluttag kan beställas separat. Mått, tillbehör, 

priser och art nr finns på sidan 236. 

IFÖ OPTION BAS SPEGELSKÅP 

MED BELYSNING 
Spegelskåp med vit stomme, dubbelsidiga 

spegeldörrar, LED-belysning och dolt, vändbart 

eluttag inne i skåpet. Handtag ingår. Nedersta 

delen av luckorna är frostad för att undvika 

fingeravtryck när de öppnas/stängs. Skåpet 

finns i tre bredder: 500, 550 och 600 mm. 

Mått, priser och art nr finns på sidan 236. 

IFÖ OPTION BAS SPEGELSKÅP 
Spegelskåp med vit stomme, dubbelsidiga

spegeldörrar, två flyttbara glashyllor och hand-

tag. Nedersta delen av luckorna är frostad för 

att undvika fingeravtryck när de öppnas/stängs. 

Skåpet finns i tre bredder: 500, 550 och 600 

mm. Se alla mått, priser och art nr på sidan 

236.
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Ifö Option
Nedan: Ifö Option 100, spegel med integrerad 

LED-belysning genom en horisontell blästrad 

yta i överkant. Indragen stomme i lackerad plåt. 

IP44. 

Längst ner: Ifö Option 60, spegel med belysning 

på båda sidor genom två vertikala blästrade ytor. 

Indragen stomme i lackerad plåt. IP24.

Ifö Option-speglarna med belysning finns i flera 

olika storlekar. Se alla på sidan 237.
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Ifö Option 120 spegel med belysning, 6 049 kr. Mått, art nr och fler storlekar finns på sidan 237. Högskåp Ifö Renova Plan, 

vit, 6 939 kr. Underskåp Ifö Renova Plan 130, vit, 9 499 kr. Handfat Ifö Renova Plan 130 passar till underskåpet, 7 349 kr. 

Alla delar i serien Ifö Renova Plan finns på sidan 232 och på badplatsen.se. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs 

separat.


