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IDO Ensemble
Lättmonterad duschhörna



Nya IDO Ensemble är en stilren och rymlig duschhörna som är 
både enkel att montera och lätt att rengöra. Duschhörnan har 
inga golvprofiler, vik in duschen när den inte används så får du 
mer plats i badrummet.

LYFTGÅNGJÄRN 
8 MM

VIKBARA DÖRRAR 
180 °

LÄTT ATT 
HÅLLA REN

• Dörrarna höjs 8 mm vid öppning och kan 
öppnas både inåt och utåt. 

• Dörrarna stängs mot varandra med en 
magnetlist och är utrustade med en 
följsam list nedtill vilken minskar vatten
ansamlingen utanför.

• Dörrarna är tillverkade i 6 mm härdat 
säkerhetsglas.

Ett ovalt grepphandtag är enkelt att 
hålla rent och matchar mönstret i 
glaset.

IDO Showerclean 
är ett effektivt 
och miljövänligt 
rengöringsmedel 
som alltid följer 
med i leveransen 
av IDO Ensemble.

IDO Ensemble finns både i klarglas och mönstrat glas.

IDO ENSEMBLE – med profiler i borstad aluminium 
Mått i mm: Art.nr RSK-nummer

Klarglas 900 x 900 4984932909 7396485
Mönstrad 900 x 900 4984938909 7399581

• Profiler i borstad aluminium står emot 
smuts och kalk bättre.

• Komplett med två dörrar.
• Passar badrum med ett bra fall mot 

golvbrunnen.
• Anpassad för utanpåliggande rör.

RESERVDELS
GARANTI

VI GARANTERAR ATT VI
KAN TILLHANDAHÅLLA 

RESERVDELAR FÖR 
PRODUKTEN I 5 ÅR

Enkel att 
 montera och 
lätt att hålla ren.

Duschblandare ingår ej.

Är du redo för att börja montera?

Det är IDO  
Ensemble också.



Återförsäljare:

IDO Badrum | Box 24144 | 104 51 Stockholm | 
tel. 08442 57 00 | fax 08667 80 31 | info@ido.se.
 
Kontaktuppgifter till våra återförsäljare finns på 
vår hemsida www.ido.se

Återförsäljare:

IDO Badrum | Box 140 | 295 22 Bromölla | 
tel 08442 57 00 | info@ido.se | www.ido.se
IDO Showroom: För öppettider och  
besöksadress, se www.ido.se

IDO Badrum arbetar ständigt med produktutveckling. Vi reserverar oss därför för ändringar som har skett 
sedan broschyren gick i tryck, för färgavvikelser som beror på trycktekniska orsaker, samt för eventuella 
tryckfel. Lokala skillnader i produktsortimentet kan förekomma. Prisuppgifter i denna katalog är endast 
rekommenderade, vägledande cirka priser, vilket innebär att lokala prisskillnader kan förekomma.

SE 9015




