
Ifö nr RSK nr
Ifö Space 2000 hörnlösning med två bockade dörrar (pris per dörr,
beställ 2 dörrar för en hörnlösning).
SBNK 700, klart glas natur profil 0577594
SBNK 800, klart glas, natur profil 0574594 739 26 84
SBVK 900, klart glas, vita profiler 0563584 739 26 14
SBNK 900, klart glas, natur profiler 0563594 739 26 16
SBNR 900, rökfärgat glas, natur profiler 0563590 739 26 15

Ifö Space 2000 bockad skärmvägg utan handtagsprofil.
SBVK 900H, klart glas, vita profiler 0570684 739 26 18
SBNK 900H, klart glas, natur profiler 0570694 739 26 20
SBNR 900H, rökfärgat glas, natur profiler 0570690 739 26 19

Tillbehör
Horisontell tätningslist L=870 H=27 mm 0570183 739 26 49
TBS 25L, breddningsprofil för dörr 0564884 739 26 83
TBSN 25L, breddningsprofil för dörr 0564883 739 26 82
Golvsockel, vit, 1100x1100 0564786 739 26 50
Golvsockel, natur, 1100x1100 0564785 739 26 51
SBNK 700, klart glas natur profil 0577594
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Ifö Space 200 består av raka och bockade väggar
som är öppningsbara utåt eller inåt och kan fällas
in helt mot badrumsväggen när man inte duschar.
Detta frigör plats i badrummet. Ifö Space 2000
har en stor och komfortabel öppning vilket
underlättar för rullstolsbundna/
funktionshindrade. Ifö Space 2000 har ingen
golvsockel, vilket gör att vatten på
badrumsgolvet lätt kan rinna ner i golvbrunnen.
Väggarna är konstruerade med en höj- och
sänkbar funktion. Det innebär att de höjer sig när
de öppnas för att inte stöta i golvet. Dörrarna är
vändbara och går tillbaka till utgångsläget när de
stängs. Det går lika bra att kombinera två dörrar
med olika mått som att kombinera två med
samma mått. Väggarna är gjorda av 6 mm härdat
säkerhetsglas.
Rör på väggen kan dras genom väggprofilen om
rörutsprånget är max 30 mm. Mellanrummet
mellan golv och underkant glas är 21 mm.

OBS! Vid beställning av duschhörna, beställs 2 st
väggar.

Tillbehör:
Golvsockel rundad (till bockad dörr)
Horisontell tätningslist

I leveransen ingår
Monteringsdetaljer, silikon, monteringsanvisning
samt gummiskrapa för rengöring.

Ifö Space 2000 bockad dörr
Bockad duschvägg. Höjd 1900 mm.
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