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ATT TA EN DUSCH kan vara så mycket
mer än att bara bli ren. Att duscha ger en
fräsch start på en ny dag, men är också
ett sätt att klarna tankarna och ladda
batterierna efter de utmaningar som
dykerupp i livet hos alla som har barn,
jobb, ett hem eller vilken livssituation
som helst.
Ibland är en dusch precis vad man
behöver. Efter ett träningspass, en härlig
sovmorgon, en slitsam arbetsdag eller en
lång flygresa – duschen hjälper dig att bli
dig själv igen.
IDO Showerama duschar har utvecklats
under 50 år och har smarta funktioner,
tidlös design och enkel montering –
välplaneradin i minsta detalj. Den
nordiskakvaliteten och designen finns
där för att göra din vardag enklare,
snyggareoch mer behaglig.
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BADRUMMET HAR BLIVIT
ETT VIKTIGT RUM FÖR VÅRT
VÄLBEFINNANDE. DET GER
OSS UTRYMME ATT KOPPLA
AV OCH GER OSS ANDRUM I
VARDAGEN. OCH DUSCHEN
ÄR EN VIKTIG DEL AV DETTA.
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VILKEN DUSCH
PASSAR DIG?
Att ta en dusch ger lite extra lyx i var
dagen. Duschen får dig att vakna på
morgonen och sköljer bort stressen när
arbetsdagen är slut. Fundera lite över
vilken typ av dusch som passar dina behov
bäst nu och under de kommande åren.
Vi har ett tiotal duschar i olika storlekar
och utformningar. När du dessutom
lägger till alla olika glasvarianter får du
hundratals olika modeller att välja mellan.

Trots det är det lätt att välja rätt med hjälp
av webbapplikationen IDO Duschdesigner,
som hjälper dig att hitta rätt dusch med
bara några klick. Välj vilken modell,
storlek, glas och profilfärg du vill ha. IDO
Duschdesigner visar en bild av din dusch
och talar också om priset. IDO Dusch
designer finns på www.ido.se.

IDO Showerama har ett standardsorti
ment som passar de flesta. Du kan ändå
få många av våra modeller med special
mått efter dina önskemål när det gäller
höjd och bredd - dock inte snedskuret.

A

Skärmväggar är en utrymmesbesparande
lösning för små badrum. De är enkla att
rengöra och installera.

B Nischduschar är det perfekta valet när
duschen är placerad i en nisch. Välj mellan
skjutdörrar eller svängdörrar.
C

Duschhörnor finns i många olika former
och storlekar. De ger ditt badrum ett luftigt
intryck tack vare en lätt konstruktion.

D Vissa duschhörnor är utrustade med
justerbara golvprofiler. De hindrar vatten
från att rinna ut från duschen.
E
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Duschkabiner är helt vattentäta tack vare
fyra väggar och ett duschkar. De kan också
göras om till en lyxig ångbastu.

A

B

IDO Showerama duschlösningar finns med 6 olika glasalternativ. Välj det
glas som bäst passar din personliga stil och ditt badrum.

Klart glas

Rökfärgat glas

Frostat glas

Halvfrostat
glas

Mönstrat glas,
Cross

Mönstrat glas,
Mosaic

HANDTAG. För Showerama 10-serien
är handtag i borstad aluminium standard.
Vitt eller svart handtag beställs som tillbehör.

E
D

C
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Så här mäter du ditt duschutrymme
EXEMPEL 1
Mått A = 800
Mått B = 900
Yta för duschen:
800 x 900 mm

EXEMPEL 2
Mått A = 900
Mått B = 800
Yta för duschen:
900 x 800 mm

900

EXEMPEL
1

800

EXEMPEL
2

900

Ange alltid mått A först.
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En ren dusch
ger mer
duschglädje
Få av oss tycker om att städa, därför har vi ansträngt oss lite extra för
att göra det så lätt och smidigt som möjligt. Showerama har en rad
lösningar som gör din vardag enklare.

INGET SILIKON

LÖSTAGBAR FRONT

De flesta duschkabiner på
marknaden är tätade med
silikon, men eftersom det
samlar smuts är alla våra
duschar silikonfria. Vi har
också minimerat antalet
smutssamlande skruvar och
mellanrum.

Duschkabinen IDO
Showerama8-5 har en front
på duschkaret som ger
kabinen ett stilrent intryck.
Fronten är lätt att ta loss, till
exempel vid städning.

LÄTT ATT FLYTTA
Vår patenterade lösning med
lättrullade hjul under dusch
kabinen gör den enkel att
flytta exempelvis vid storstäd
ning.

REJÄL GOLVBRUNN
Duschkabinen IDO
Showerama8-5 har en
praktiskgolvbrunn som är
både elegant och gör så att
vattnet effektivt rinner bort.
Den är också lätt att hålla
ren tack vare det löstagbara
locket.

IDO SHOWERCLEAN
IDO Showerclean är ett
effektivtrengöringsmedel för
duschar och badrum. Medlet
tar bland annat bort fläckar,
fett och kalkavlagringar. IDO
Showerclean är ett miljö
vänligt alternativ, framställt av
naturliga ämnen och fritt från
fosfater.
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FÖRDELARNA MED NYA SHOWERAMA 10
Den enkla monteringen
vi har väntat på
Den nya IDO Showerama
10-serien är superenkel att
montera. När väggprofilen är
på plats går resten av sig själv.
Med Quick Installation är det
bara att trycka duschdörren på
plats i väggprofilen, finjustera
efter behov och därefter trycka
ner låsknappen. Sedan är det
klart!

Enkel att hålla ren
Speciella gångjärn lyfter dör
ren när du rengör golvet. Dör
rarna är i nivå med golvet när
du duschar för att förhindra att
vatten rinner ut på golvet men
höjs 7 mm när du öppnar dem.
På så sätt blir också städning
en enklare.

Enkel justering

Ännu enklare att hålla ren

Enkel justering både horison
tellt och vertikalt. Finjuste
ring görs genom att justera
skruvarna i väggprofilen tills du
är nöjd.

Timeless®-glas har genom
gått en process som gör
glaset mycket enklare
att hålla rent. Special
behandlingen gör glaset
mer motståndskraftigt mot
kalk och smuts.

SÅ FUNGERAR DET I PRAKTIKEN
Steglös justering – IDO Showerama kan vinklas efter behov.

Duschdörrarna kan monteras vinkelrätt, eller i valfri vinkel. Om du har en dörr eller ett föns
ter att ta hänsyn till så vinklar du bara duschdörren efter förutsättningarna.
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IDO SHOWERAMA
10-4 DUSCHHÖRNA
BOCKADE DÖRRAR
Showerama 10-4 är en dusch
hörna med två bockade dör
rar som kan öppnas både inåt
och utåt vilket sparar plats i
badrummet. Det finns ingen
sockel vilket gör duschen
enkel att använda även för
rörelsehindrade. Dörrarna är
ställbara och har lyftgångjärn
som höjer dem 7 mm för att
de inte ska skrapa i golvet när
de öppnas. Dörrarna har rak
magnetlist som sluter tätt
när de stängs och en list mot
golvet som minskar risken för
att vatten stänker ut på golvet.
Anpassad för utanpåliggande
rör. Kan kompletteras med
en extra påbyggnadsprofil om
25 mm.
Profiler: Borstad aluminium
i samtliga bredder och vit
lackerade i två bredder.
Glas: Klarglas, frost och halv
frost. Även mönster i storlek
900 mm.
Handtag: Knopp som stan
dard. Även med grepp i två
storlekar.
Storlek: Från 700 x 900 till
900 x 900 mm.
Höjd: 2000 mm
Rek. pris inkl moms 6.875:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-4
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Frostat
Handtag: Knopp, borstad
aluminium
Storlek: 900 x 900 mm
Ellipsformat, öppet
grepp är ett alter
nativ om man inte
vill ha handtag.
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IDO SHOWERAMA
10-02 DUSCHHÖRNA
RAKA DÖRRAR
Showerama 10-02 är en dusch
hörna med två raka dörrar som
kan öppnas både inåt och utåt
vilket sparar plats i badrummet.
Det finns ingen sockel vilket gör
duschen enkel att använda även
för rörelsehindrade. Dörrarna
är ställbara och har lyftgång
järn som höjer dem 7 mm för
att de inte ska skrapa i golvet
när de öppnas. Dörrarna har
en 45-graders magnetlist som
sluter tätt när de stängs och
en list mot golvet som minskar
risken för att vatten stänker ut
på golvet. Anpassad för utanpå
liggande rör. Kan kompletteras
med en extra påbyggnadsprofil
om 25 mm.
Profiler: Borstad aluminium i
samtliga bredder och vitlack
erade i tre bredder.
Glas: Klarglas, frost och halv
frost. Även mönster i storlek
900 mm.
Handtag: Knopp som standard.
Även med grepp i två storlekar.
Storlek: Från 700 x 900 mm till
1000 x 1000 mm.
Höjd: 2000 mm
Rek pris inkl moms 6.875:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.
Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-02
Profiler: Vitlackerade
Glas: Mönstrat glas, Cross
Handtag: Knopp, vit
Storlek: 900 x 900 mm
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Rektangulärt, öppet
grepp är ett alterna
tiv om man inte vill
ha handtag.

IDO SHOWERAMA
8-3 DUSCHHÖRNA
IDO Showerama 8-3 är en
klassisk och elegant dusch
hörna med skjutdörrar,
utrustad med en justerbar
golvprofil, som hindrar
vattnet från att rinna ut
från duschen. De ställbara
profilerna gör att du också
kan kompensera eventuella
lutningar även i väggarna,
+/- 20 mm.
Ingångsöppning: 500 mm.
Anpassad för utanpåliggande
rör.
Profiler: Borstad aluminium.
Glas: Klarglas, gråton,
frostat.
Storlekar: Från 700 x 900 till
1000 x 1000 mm.
Höjd: 2000 mm
Rek pris inkl moms 7.240:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 8-3
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Klart
Storlek: 900 x 900 mm
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IDO SHOWERAMA
8-1 NISCHDUSCH
IDO Showerama nisch
dusch modell 8-1, utrustad
med skjutdörrar, är enkel
att montera eftersom den
består av få delar och har
stora justeringsmöjligheter
mot golv och väggar. Vägg
profilerna har plats för
rörgenomföring. Duschen
är enkel att rengöra tack
vare dörrarnas släta ytor, få
smutssamlande skrymslen
och snäppfunktion på glasen i
nederkant.
Profiler: Borstad aluminium.
Glasalternativ: Klart, gråton
och frostat härdat säkerhets
glas.
Bredder: 1250–1750 mm
Höjd: 2000 mm
Justerbarhet: +/- 20 mm
Rek pris inkl moms 8.879:Extra väggprofil i borstad
aluminium, 60 mm.
Rek pris inkl moms 899:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 8-1
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Klart
Bredd: 1650 mm
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IDO SHOWERAMA
10-0 NISCHDUSCH
Showerama 10-0 är en nisch
dusch med rakt glas. Det finns
ingen sockel vilket gör duschen
enkel att använda även för
rörelsehindrade. Dörren är
vändbar, ställbar och har lyft
gångjärn som höjer den 7 mm
för att de inte ska skrapa i
golvet när de öppnas. Nisch
profil ingår för dörrar i storlek
700 – 900 mm. För 950 – 1200
mm används två dörrar och
dessa kan då öppnas både inåt
och utåt. Justerbar +/- 20 mm.
Dörrarna har en list mot golvet
som minskar risken för att
vatten stänker ut på golvet.
Anpassadför utanpåliggande
rör.
Profiler: Borstad aluminium i
samtliga bredder och vit
lackerade i 900 mm.
Glas: Klarglas
Höjd: 2000 mm
Justerbarhet: +/- 20 mm
Handtag: Knopp
Bredder: 10-0 med en dörr
(700–900 mm)
Rek pris inkl moms 6.250:10-0 med två dörrar
(950–1200 mm)
Rek pris inkl moms 7.500:Vit/klar 900 mm 5.000:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-0
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Klart
Handtag: Knopp, borstad aluminium
Bredd: 800 mm
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IDO SHOWERAMA
10-01 SKÄRMVÄGG
Showerama 10-01 är en skärm
vägg med rakt glas som kan
öppnas både inåt och utåt vilket
sparar plats i badrummet. Det
finns ingen sockel vilket gör
duschen enkel att använda även
för rörelsehindrade. Dörren
är vändbar, ställbar och har
lyftgångjärn som höjer dör
ren 7 mm för att den inte ska
skrapa i golvet när den öppnas.
Skärmväggen har en list mot
golvet som minskar risken för
att vatten stänker ut på golvet.
Anpassad för utanpåliggande
rör.
Profil: Borstad aluminium och
vitlackerad.
Glas: Klarglas och halvfrost.
Även mönster i storlek 900 mm.
Handtag: Knopp.
Höjd: 2000 mm
Rek pris inkl moms från 3.750:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-01
Profiler: Vitlackerade
Glas: Klart
Handtag: Knopp, borstad aluminium
Bredd: 900 mm
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IDO SHOWERAMA
10-41 SKÄRMVÄGG
Showerama 10-41 är en
skärmvägg med bockat glas
som kan öppnas både inåt
och utåt vilket sparar plats i
badrummet. Det finns ingen
sockel vilket gör duschen
enkel att använda även för
rörelsehindrade. Dörren
är vändbar, ställbar och
har lyftgångjärn som höjer
den 7 mm för att den inte
ska skrapa i golvet när den
öppnas. Skärmväggen har en
list mot golvet som minskar
risken för att vatten stänker
ut på golvet. Anpassad för
utanpåliggande rör.
Profiler: Borstad aluminium
och vitlackerad.
Glas: Klarglas, frost och halv
frost. Även mönster i storlek
900 mm.
Handtag: Knopp.
Bredder: 700, 800 och
900 mm.
Höjd: 2000 mm
Rek pris inkl moms 3.750:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-41
Profiler: Vitlackerade
Glas: Halvfrost
Handtag: Knopp, vit
Bredd: 900 mm
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IDO SHOWERAMA
10-42 SKÄRMVÄGG
Showerama 10-42 är en
duschvägg med längre bockat
glas, 900 mm, utan knopp
eller grepp. Kan öppnas både
inåt och utåt vilket sparar
plats i badrummet. Det
finns ingen sockel vilket gör
duschen enkel att använda
även för rörelsehindrade.
Dörren är vändbar, ställbar
och har lyftgångjärn som
höjer den 7 mm för att den
inte ska skrapa i golvet när
den öppnas. Dörren har en
list mot golvet som minskar
risken för att vatten stänker
ut på golvet. Anpassad för
utanpåliggande rör.
Profiler: Borstad aluminium
och vitlackerad.
Glas: Klarglas.
Höjd: 2000 mm

IDO SHOWERAMA 10-42 Borstad / vit aluminium
BORSTAD
900

KLAR
058901290

PRIS:
5.000:-

VIT PROFIL
900

058901280

5.000:-

Bockad TM Special
900

058994999

6.250:-

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-42
Profiler: Vitlackerade
Glas: Klart
Bredd: 900 mm
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IDO SHOWERAMA
8-20 DUSCHVÄGG
SKÄRMVÄGG FÖR FAST MONTERING
En enkel och stilren skärm
vägg för fast montering.
Modellen är anpassad för
utanpåliggande rör. Väggen
fungerar även bra som
rumsavdelare i t.ex frostat
glas.
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Klarglas, gråton och
frostat.
Bredder: 400–1000 mm
Höjd: 1950 mm. Finns även i
höjd 2250 mm i storlekarna
500 och 600 mm.
Rek pris inkl moms 3.825:För mått och glasalternativ,
se sid 30–31.

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 8-20
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Klart
Bredd: 900 mm
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IDO SHOWERAMA
10-40 BADKARSSKÄRM
Showerama 10-40 är en
badkarsskärm med klart glas
i storlek 750 mm som kan
öppnas både inåt och utåt.
Den är vändbar, ställbar och
har lyftgångjärn som höjer
den 7 mm när den öppnas.
Skärmväggen har en list mot
badkaret som förhindrar att
vatten stänker ut och den är
anpassad för utanpåliggande
rör.
Profil: Borstad aluminium
och vitlackerad.
Glas: Klarglas.
Bredd: 750 mm
Höjd: 1400 mm
Rek pris inkl moms 4.000:-

Bilden visar:
IDO SHOWERAMA 10-40
Profiler: Borstad aluminium
Glas: Klart
Bredd: 750 mm
Höjd: 1400 mm
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IDO SHOWERAMA
8-5 DUSCHKABIN

VITT ÄR
STANDARD

Standardmodellen är
klassisk och ren med
profiler i vitt.

IDO Showerama
8-5 duschkabin
med detaljer i
borstad alumi
nium.
Både profilerna,
pelaren och fron
ten på duschka
ret är i borstad
aluminium.
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Den fasta, extra
stora toppduschen
har ett modernt
regnmunstycke som
standard, vilket ger
en avslappnande
känsla av regn.

Duschkabinerna i serien IDO Showera
ma har en design som ger ditt badrum
ett stilrent intryck. Det finns flera olika
storlekar, färger och glasalternativ att
välja bland, och genom att kombinera
dem får man hundratals olika alternativ.
Karets asymmetriska form sparar plats
vilket gör att IDO Showerama 8-5 får
plats även i ett mindre badrum.
OBS! Om du letar efter en dusch till
sommarstugan rekommenderar vi
vår lägre modell med en total höjd på
endast 2120 mm (finns i storlek 900 x
900 mm). Denna modell passar perfekt i
badrum med lägre takhöjd.

Den modernt
utformade
handduschen kan
enkelt justeras till
önskad höjd. Det
generöst tilltagna
duschvredet ger
ordentligt grepp även
med våta händer.

Storlekar
800 x 900
900 x 800
900 x 900
1000 x 1000

mm
mm
mm
mm

Höjd
2220– 2250 mm
(2240–2270 mm med ångkupol)
Rek pris inkl moms 19.998:-

IDO Showerama 8-5
är ett tryggt val som
är SINTEF EN15200certifierad (duschkabiner
med extrafunktion).
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Kombinera!
Denna dusch
kabin har frostat
glas i bakpartiet
och klart glas i
frampartiet och
dörren.
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IDO SHOWERAMA
DUSCHKABIN MED
BASTUEFFEKT
Med kupol, ångaggregat och
duschpall får du med några enkla
handgrepp en duschkabin med
bastueffekt. Ångduschen är base
rad på IDOs duschkabin modell
8-5. Ångaggregatet sitter bakom
pelaren på kabinen och är helt dolt
när kabinen står på plats.
Om du redan har IDO Showerama
8-5 duschkabin i storleken 900 x
900 mm eller 1000 x 1000 mm
är det enkelt att eftermontera
ångaggregat och kupol. Då får du
miniångbastu och dusch i samma
lösning.

Gör duschen ännu lite lyxigare.
Vår eleganta och stabila pall är
gjord av hållbar plexiglas.
Rek pris inkl moms 2.429:-

Ångkupolen håller kvar ånga och fukt i duschkabinen.
Den ökar kabinens höjd och ger en total höjd på
2240 – 2270 mm. Finns i storleken 900 x 900 och
1000 x 1000 mm. Rek pris inkl moms 2.500:27

IDO Showerama
8-5 duschkabin,
standardhöjd

IDO nr.

Beskrivning

Mått

Rek pris
inkl moms

Pelare
4985020001 Pelare, vit
49850180001 Pelare, vit / borstad aluminium

6.541:6.541:-

Duschkar
4988001809
4988001908
4988001909
4988101010

Duschkar
Duschkar
Duschkar
Duschkar

800 x 900
900 x 800
900 x 900
1000 x 1000

4.093:4.093:4.093:4.093:-

800 x 900
800 x 900
900 x 800
900 x 800
900 x 900
900 x 900
1000 x 1000
1000 x 1000

3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:-

Glas framparti, vita profiler

IDO Showerama 8-5
duschkabin består av
4 artikelnummer.
- Välj duschkar
i önskad storlek
- Välj pelare
- Välj profil och glas
till frampartiet
- Välj profil och glas
till bakpartiet
Höjd: 2220 mm
Justerbarhet: + 30 mm
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4985022895
4985023895
4985022985
4985023985
4985022995
4985023995
4985122015
4985123015

Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas bakparti, vita profiler

4985022891

Glas bakparti, klart

4985023891

Glas bakparti, gråton

4985026891

Glas bakparti, frostat

4985022991
4985023991
4985026991
4985122011
4985123011
4985126011

Glas bakparti, klart
Glas bakparti, gråton
Glas bakparti, frostat
Glas bakparti, klart
Glas bakparti, gråton
Glas bakparti, frostat

800 x 900/
900 x 800
800 x 900/
900 x 800
800 x 900/
900 x 800
900 x 900
900 x 900
900 x 900
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000

3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:-

IDO nr.

Beskrivning

Mått

Rek pris
inkl moms

Glas framparti, profiler i borstad aluminium
4985011892
4985013892
4985011982
4985013982
4985011992
4985013992
4985111012
4985113012

Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton
Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton

800 x 900
800 x 900
900 x 800
900 x 800
900 x 900
900 x 900
1000 x 1000
1000 x 1000

3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:3.901:-

Glas bakparti, profiler i borstad aluminium
4985012891 Glas bakparti, klart
4985013891 Glas bakparti, gråton
4985015891 Glas bakparti, frostat

IDO Showerama
8-5 duschkabin,
låg modell

4985012991
4985013991
4985015991
4985112011
4985113011
4985115011

Glas bakparti, klart
Glas bakparti, gråton
Glas bakparti, frostat
Glas bakparti, klart
Glas bakparti, gråton
Glas bakparti, frostat

IDO nr.

Beskrivning

- Duschkar
- Välj pelare
- Välj profil och glas
för framparti
- Välj profil och glaf
för bakparti
Höjd: 2120 mm
Justerbarhet: + 30 mm

Mått

3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:3.241:-

Rek pris
inkl moms

Pelare
4985020005
4985018003

IDO Showerama 8-5
duschkabin i låg modell
består av 4 artikel
nummer.

800 x 900/
900 x 800
800 x 900/
900 x 800
800 x 900/
900 x 800
900 x 900
900 x 900
900 x 900
1000 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1000

Pelare, låg modell, vit
Pelare, låg modell, vit / borstad aluminium

8.763:8.763:-

Duschkar
4988001909

Duschkar

900 x 900

4.093:-

900 x 900

3.901:-

900 x 900
900 x 900

3.241:3.241:-

Glas framparti låg modell, vita profiler
4985222995

Glas framparti, klart
Glas bakparti låg modell, vita profiler

4985222991
4985226991

Glas bakparti, klart
Glas bakparti, frostat

Glas framparti låg modell, profiler i borstad aluminium
4985211992
4985213992

Glas framparti, klart
Glas framparti, gråton

900 x 900
900 x 900

3.901:3.901:-

Glas bakparti låg modell, profiler i borstad aluminium
4985212991
4985213991
4985216991

Glas bakparti, klart
Glas bakparti, gråton
Glas bakparti, frostat

900 x 900
900 x 900
900 x 900

3.241:3.241:3.241:29

IDO SHOWERAMA 10-4 Borstad / vit aluminium, med knopp eller grepp
BORSTAD
700x900
900x700
800x800
800x900
900x800
900x900
900 x 900
VIT PROFIL
800 x 800
900 x 900
900 x 900

KLAR
058791190
058971190
058881190
058891190
058981190
058991190
CROSS
058991194
KLAR
058881180
058991180
CROSS
058991184

KLAR
058881390
058991390
MOSAIC
058991195

FROSTAT
058791192
058971192
058881192
058891192
058981192
058991192
CROSS
058991394

HALVFROSTAT
058791193
058971193
058881193
058891193
058981193
058991193
MOSAIC
058991395

FROSTAT
058891182
058991182

HALVFROSTAT
058881183
058991183

MOSAIC
058991185

PRIS:
6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:-

IDO SHOWERAMA 10-02 Borstad / vit aluminium, med knopp eller grepp
BORSTAD
700 x 900
900 x 700
700 x 1000
1000 x 700
800 x 800
800 x 900
900 x 800
800 x 1000
1000 x 800
900 x 900
900 x 1000
1000 x 900
1000 x 1000

KLAR
059791190
059971190
059711190
059171190
059881190
059891190
059981190
059811190
059181190
059991190
059911190
059191190
059111190

900 x 900

CROSS
059991194

VIT PROFIL
800 x 800
900 x 900
1000 x 1000

KLAR
059881180
059991180
059111180

900 x 900

CROSS
059991184

KLAR

059881390

059991390

MOSAIC
059991195

FROSTAT
059791192
059971192
059711192
059171192
059881192
059891192
059981192
059811192
059181192
059991192
059911192
059191192
059111192
CROSS
059991394
FROSTAT
059891182
059991182
059111182

HALVFROSTAT
059791193
059971193
059711193
059171193
059881193
059891193
059981193
059811193
059181193
059991193
059911193
059191193
059111193
MOSAIC
059991395
HALVFROSTAT
059881183
059991183
059111183

MOSAIC
059991185

PRIS:
6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:6.875:-

IDO SHOWERAMA 8-3 Borstad aluminium
BORSTAD
700 x 900
900 x 700
800 x 900
900 x 800
900 x 900
1000 x1000

KLAR
4983012709
4983012907
4983012809
4983012908
4983012909
4983012101

GRÅTON
4983013709
4983013907
4983013809
4983013908
4983013909
4983013101

FROSTAT
4983016709
4983016907
4983016809
4983016908
4983016909
4983016101

PRIS:
7.240:7.240:7.240:7.240:7.240:7.240:-

FROSTAT
4981036125
4981036135
4981036145
4981036155
4981036165
4981036175

PRIS:
8.879:8.879:8.879:8.879:8.879:8.879:-

IDO SHOWERAMA 8-1 Borstad aluminium
BORSTAD
1250
1350
1450
1550
1650
1750
30

KLAR
4981032125
4981032135
4981032145
4981032155
4981032165
4981032175

GRÅTON
4981033125
4981033135
4981033145
4981033155
4981033165
4981033175

Tillbehör-påbyggnadsprofil 60, 0770881, justerbar 30-70 mm,

899:-

IDO SHOWERAMA 10-0 Borstad / vit aluminium
BORSTAD
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200

KLAR
059705190
059755190
059805190
059855190
059905190
059955190
059505190
059525190
059545190

PRIS:
6.250:6.250:6.250:6.250:6.250:7.500:7.500:7.500:7.500:-

VIT PROFIL
900 mm

KLAR
059901280

5.000:-

IDO SHOWERAMA 10-41 Borstad / vit aluminium, med knopp
BORSTAD
700
800
900

KLAR
058701190
058801190
058901190

900

CROSS
058901194

VIT PROFIL
700
800
900

KLAR
058701180
058801180
058901180

FROSTAT
058701192
058801192
058901192

HALVFROSTAT
058701193
058801193
058901193

MOSAIC
058901195

PRIS:
3.750:3.750:3.750:3.750:-

FROSTAT
058701182
058801182
058901182

HALVFROSTAT
058701183
058801183
058901183

3.750:3.750:3.750:-

IDO SHOWERAMA 10-01 Borstad / vit aluminium, med knopp
BORSTAD
700
800
900
1000

KLAR
059701190
059801190
059901190
059501190

HALVFROSTAT
059701193
059801193
059901193
059501193

PRIS:
3.750:3.750:3.750:3.750:-

VIT PROFIL
700
800
900
1000

KLAR
059701180
059801180
059901180
059501180

HALVFROSTAT
059701183
059801183
059901183
059501183

4.000:4.000:4.000:4.000:-

IDO SHOWERAMA 8-20 Borstad aluminiumsprofil
BORSTAD
400 mm
500 mm
500x2250 mm
600 mm
600x2250 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm

KLAR
4982032040
4982032050
4982232050
4982032060
4982232060
4982032070
4982032080
4982032090
4982032100

GRÅTON
4982033040
4982033050
4982033060
4982033070
4982033080
4982033090

FROSTAT
4982036040
4982036050
4982236050
4982036060
4982236060
4982036070
4982036080
4982036090
4982036100

PRIS:
3.825:3.825:3.825:3.825:3.825:3.825:3.825:3.825:3.825:-

KLAR
059971280

PRIS:
4.000:-

IDO SHOWERAMA 10-40 Borstad / vit aluminium
BORSTAD
750

knopp

KLAR
059971290

grepp

VIT PROFIL
750
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IDO Showroom
För öppettider och
besöksadress se
www.ido.se

Återförsäljare:

IDO arbetar kontinuerligt med produktutveckling och vi reserverar oss därför för ändringar som har gjorts
sedan denna broschyr trycktes, samt för färgavvikelser av trycktekniska skäl. Priserna är endast rekommen
derade cirkapriser vilket innbär att lokala prisskillnader kan förekomma. Vi reserverar oss för tryckfel.

SE 4-17

IDO Badrum
Box 140
295 22 Bromölla
info@ido.se
www.ido.se

