
IDO-varusteet

Uusi City 2 on muotoilultaan ajaton kylpyhuonevarustesarja. 
Viimeistele kylpyhuoneesi ilme tyylikkäillä pienillä ja 
käytännöllisillä yksityiskohdilla.

City.2

Pyyhetanko. Voidaan kätevästi asentaa esim. ammeen yläpuolelle.
81130 (400mm). 81131 (600 mm).

Pyyhetanko 81136, kaksivartinen. Kätevä pyyheteline, joka ei vie 
seinä pinta-alaa. Muotoilultaan yksinkertainen pyyheteline, joka 
toimii samalla myös kylpyhuoneen tilanjakajana.

Hammasharja”Muki”, 81140, 
kätevä kiinnitys seinään, ei vie 
pöytäpinta-alaa ja harja on 
aina omalla paikallaan...

Saippuateline 81143. Saippuateline, yksityiskohta, joka kruunaa 
kylpyhuoneesi.

Pyyherengas, 81137, yhdelle 
pyyhkeelle. Toimii näyttävästi 
pyyhetelineenä ja on samalla 
tyylikäs sisustuselementti.

Wc-harja ja teline 81145Lasihylly ja konsolit 81134 Wc-paperiteline 81144

Koukku 81135
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Cleo  sopii erityisesti romanttiseen tyyliin. Viime silaus syntyy 
harkituista yksityiskohdista. Huippumuotoilua. Ruuvikiinnitys.Cleo

Viva-pikkuhylly 81074

Viva-peilihylly 81073

Uutuustuotteena nyt myös peili 81050 (600 x 670 mm), 
valkoisena ja aloansinisenä.

Viva-koukku 81070

Viva-wc-harja ja -teline 81072 Viva-nurkkahylly 81075

Viva-wc-paperiteline 81071

Kotimainen posliinien varustesarja. Värit valkoinen, vaaleanvihreä, 
vaaleanharmaa, aloansininen ja vaalea beige. Ruuvikiinnitys.Viva

Cleo-kylpypyyhekoukku 84913

Muut Cleo-varusteet:
Kristallipeili 85613
Lasihylly 85513
Lasiteline ja lasi 85413
Pyyhepidike, oikea 85813
Pyyhepidike, vasen 85913
Pyyhekoukku 84713
Pyyhetanko 85113
Pyyhetanko, 2-vartinen 85013

Cleo-saippuakuppi 84613 Cleo-wc-paperiteline 84813

Cleo-wc-harja ja 
-teline 85313

Cleo-valaisin 85213 
(IP20, halogeeni 
max 100 W)



Vinkkejä uuden kylpyhuoneen suunnitteluun

Tärkeää! Kun asennat hanoja ja pesukoneliitäntöjä kerros- tai rivitaloon, tarvitset 

huoltomiestä talon linjasulkuventtiilin sulkemisen vaihdon ajaksi. Voit jatkaa remonttia, 

kun kalustekohtaiset sulut on asennettu.

Oletko asentamassa uusia kalusteita tai vaihtamassa vanhojen paikkaa? Mittaa tila 

huolellisesti etukäteen ja varmista, että liikkumiseen ja kaappien avaamiseen jää riittävästi 

tilaa. Wc-istuimen eteen täytyy jäädä tilaa vähintään 600 mm. Sivuille tilaa on jäätävä puo-

lestaan 400 mm wc:n reunasta mitattuna. Lisäksi kalusteiden, kuten altaiden, kaapistojen 

ja peilikaapin asennuskorkeuden on oltava kaikille perheenjäsenille sopiva.

Tavallista korkeampi wc-istuin on hyvä valinta, kun perheessä on pitkiä ihmisiä, vanhuksia 

tai joku perheenjäsen kärsii liikuntarajoitteista.

Piiloviemäri-wc tekee puhdistamisesta helpompaa – lisäksi sen ulkonäkö on huolitellumpi, 

koska viemärin liitoskappaleet ovat posliinin sisällä. Myös piiloviemärimallia valmistetaan 

korotetulla jalkaosalla ja siinä on valmiina reikä kyynärtukien asentamiseen.

Perusparannuksessa voit asentaa seinä-wc:n koteloinnin avulla. Näin lattiapinta jää vapaaksi 

ja siivoaminen on helppoa.

Trevin lyhyt malli tuo syvyyssuunnassa lisää jalkatilaa, koska sitä on pienennetty vesisäiliön 

takaosasta. Istuinmukavuus ei kuitenkaan kärsi. 

Saneeraus-wc:n isompi jalkaosa peittää vanhat ruuvinreiät, joten malli sopii kohteisiin, joissa 

lattiapintoja ei uusita. Saat wc:n jalkaosaan reiän pesualtaan tai pesukoneen poistoputkelle 

vasemmalle tai oikealle.

Keraamiset tasoaltaat ovat suosittuja, koska ne on helppo pitää puhtaana ja laskutilaa on 

riittävästi. Kätevillä pyyhetangoilla voit säilyttää ja kuivattaa pyyhkeitä.

Jos pesualtaan alle ei asenneta kaappia, kannattaa altaaseen asentaa jalka. Näin putket ja 

kiinnitykset saadaan myös kätevästi piiloon.

IDOlla on pesuallas, jonka alle voit asentaa pienen edestä täytettävän pesukoneen ja ohjata 

vedet viemäriin samaa laskuputkea pitkin.
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