
Huom. Pozzi-Ginori Join -posliineissa on poikkeavat asennusmitat.

Pozzi-Ginori Join on puhdaslinjainen ja tyylikäs tuoteperhe, jossa yhdistyvät toimi-
vuus ja eteläeurooppalainen muotokieli. Näyttävän näköiset, lähes veistokselliset, 
tuotteet luovat kylpyhuoneeseen todella arvokkaan tunnelman. Ylellisestä ulko-
asustaan huolimatta Pozzi-Ginori Join on erittäin käytännöllinen, kuten kaikki IDO 
Collectionin tuotteet. Sympaattinen ja pyöreälinjainen tuoteperhe on yksinkertai-
suudessaan poikkeuksellisen ajaton ja se istuu mitä moninaisimpiin miljöihin.

Pozzi-Ginori Join

Pozzi-Ginori Join 14421-01. 580/200 x 500 mm. Tason päälle 
asennettava kookas, mutta siro allas.

Pozzi-Ginori Join 85121. Leveys 1250 mm. Kromattu messinkija-
lusta keraamisella tasolla, hylly ja allas 14321 680/540 x 530mm. 
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Pozzi-Ginori Join -seinäpesuistuin 54921 ja -seinä-wc 74221. Yksinkertainen 
on kaunista. Seinä-wc:n asennukseen suositellaan seinätelinettä 91341/91343 
ja pesuistuimelle telinettä 66045. Korkeutta voi säätää asennusvaiheessa. Teli neen 
säiliö on säädettävä ylöspäin asennuksen yhteydessä. Minimi istuinkorkeus 420 mm.

Pozzi-Ginori Join 14421. 580/200 x 500 mm. 
Tyylikkään ja modernin altaan voi yhdistää 
tasoihin ja kalusteisiin.

Pozzi-Ginori Join -wc 34121. Kaksoishuuhtelu, 
kova kansi. Vesiliitäntämahdollisuus vasem-
malle tai oikealle puolelle.

Pozzi-Ginori Join -pesuallas 14121.
680/540 x 530 mm. Kookas allas, jossa hanan 
sivuilla laskutilaa.



Huom. Pozzi-Ginori Easy -posliineissa on poikkeavat asennusmitat.

Pozzi-Ginori Easy -pesuallas 15021.
900/840 x 530 mm. Suorakaiteen muotoinen allas, jota kehystää 
reunus. Seinäkiinnitys ruuveilla.

Pozzi-Ginori Easy -seinäpesuistuin 51121.
Kiinnitys asennustelineen 66045 avulla. Sisältää kiinnityssarjan. 
Yksi hanareikä. 

Pozzi-Ginori Easy

Pozzi-Ginori Easy -seinä-wc 74321.
Tyylikkäät, suorat ulkomuodot on helppo puhdistaa. Asennetaan asennustelineen avulla. 
Teli neen säiliö on säädettävä ylöspäin asennuksen yhteydessä. Minimi istuinkorkeus 420 mm.
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Pozzi-Ginori Easy -pesuallas 14621.
680/520 x 535 mm. Pesualtaan ympäri kulkeva 
reunus antaa altaalle paitsi mielenkiintoisen 
ulkonäön, myös ehkäisee veden roiskumisen 
altaan ulkopuolelle. Seinäkiinnitys ruuveilla.

Pozzi-Ginori Easy -pesuallas 14721 ja 14821.
800 x 360/500 mm. Epäsymmetrinen allas, jossa kätevä laskutila joko altaan oikealla tai vasemmalla puolella. Seinäkiinnitys ruuveilla.

Pozzi-Ginori -sarjan uutuus. Easy yhdistää toimivuuden sekä 
minimaaliset ja puhtaat linjat. Muhkeaa ja lähes kulmatonta 
yleisilmettä täydentää altaiden kaunis reunus. Tyylikkäistä 
wc- ja pesuistuimista voi valita joko lattialla seisovan tai 
keveämmän seinä-wc-mallin.



Vivano-seinä-wc 74219. 
Lisää vapautta kylpyhuoneesi suunnitte-
luun. Helppo pitää puhtaana. Sopii asen-
nusteline/säilö 91341 ja 91343 kanssa.

Vivano

Vivano-pesuallas 14119.
600 x 430 mm. Saatavana 
myös ruostumaton 
teräskupu 56119.

Vivano-wc 34119. 
Kova kansi ja metallisaranat. 
Kaksoishuuhtelu.

Eurooppalainen sarja, joka on elegantti ja jykevä muodoiltaan. 
Vivano istuu hyvin kaupunkilaiskotiin, jossa arvostetaan yksin-
kertaisuutta, kalusteiden funktionaalisuutta ja jämäkkyyttä. 
Suoraviivaisuus ja kaarevat muodot yhdistyvät Vivanossa hienolla 
tavalla ja luovat kalusteille poikkeuksellisen ryhdikkään ilmeen. 
Huom. Vivano-posliineissa on poikkeavat asennusmitat.

Vivano-painonappi. Huuhtelu kolme tai kuusi litraa.
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Opus-pesuistuin 54303 
Kruunaa kylpyhuoneesi.

Opus-pesuallas 14303 ja -jalka 54203.
Allas 650 x 510 mm. Jalka 245 x 650 mm. 
Kylpylätunnelmaa kotiisi.

Opus-wc 34103. 
Kova kansi ja metallisaranat. 
Myös wc-istuin saa olla näyttävä.

Opus
Majesteetillinen Opus-sarja kaipaa tilaa ympärilleen, mutta istuu pie-
nempäänkin kylpyhuoneeseen. Kauniisti porrastetut muodot noudatta-
vat Antiikin Rooman kylpylöiden muotokieltä. Selväpiirteiset kalusteet 
ovat saksalaista syntyperää ja IDOn sisaryrityksen valmistamia. 
Huom. Opus-posliineissa on poikkeavat asennusmitat. Lattiapintojen 
on oltava mahdollisimman suorat.

Opus-painonappi. Kromattu. Yksityiskohdat viimeistelevät kokonaisuuden.




