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IDO GLOW 
MALLISTO



Jokapäiväinen elämä innostaa meitä yhä uudestaan. Tästä syystä loimme IDO Glow’n –  
kylpy huonemallisto täynnä fiksuja yksityiskohtia ja näppäriä oivalluksia, jotka helpottavat arjen 
aska reita. IDO Glow on sarja, joka määrittelee tulevaisuuden suunnan.

IDO Glow on suunniteltu sopimaan elämäsi jokaiseen käänteeseen. Se vastaa erilaisiin tarpeisiin 
ja elämänvaiheisiin niin pienissä kuin isoissa kylpyhuoneissa. Hehkuvan modernin tyylin, innova-
tiivisten toimintojen ja vankan laadun ansiosta se kestää sekä aikaa että käyttöä. 
Sarja tulee myös laajenemaan!  

IDO Glow on uuden kylpyhuoneesi alku. Löydä se nyt: www.ido.fi/glow

FIKSUJA  
OIVALLUKSIA 
ARJEN JOKA  
P IV LLE



SUUNNIT-
TELIJAN 
SANOILLA
Scott Derbyshire

Suunnittelija Scott Derbyshire on aina ollut kiinnostunut rakentamaan ja purkamaan asioita sekä 
miettimään, miten niitä voisi parantaa. IDO Glow’n kohdalla hän halusi luoda modernin sarjan, 
joka kunnioittaa IDOn juuria ja osoittaa, miten design ja toimivuus ovat erottamattomia. 

“Löydän inspiraation aina eri paikoista. Se voi tulla mistä vain ja siihen vaikuttaa aina käsillä 
oleva haaste. IDO Glow -sarjaan inspiraatio tuli talvisista maisemista. Lumi luo upeita muo-
dostelmia ja kauniita veistoksellisia kaaria. Voimme tarkkailla, miten maisema muuttuu, tulee 
pehmeämmäksi ja rauhallisemmaksi. Kaikki tämä heijastuu keramiikkatuotteissa. Kalusteisiin 
valitsin harjattua alumiinia olevan yksityiskohdan, joka tuo kokonaisuuteen modernia tekstuuria.”

“Minulle suunnittelijana on tärkeää luoda vastuullisia, loppuun asti ajateltuja tuotteita, jotka aut-
tavat ihmisiä tuomalla toimivuutta ja iloa heidän arkeensa. IDO Glow -sarjan muotoilu nojautuu 
kohti käyttäjää. Toivonkin ihmisten kokevan tuotteet mieltä nostattavina ja luokseen kutsuvina.”



IDO 
GLOW 
RIMFREE®

IDO Glow Rimfree® on 
 tyylikäs, toimiva ja erittäin  
hygi ee ninen wc. Se on helppo   
pitää puhtaana, koska bak-
teereille ei jää piilopaikkoja.

IDO Glow -lattia-wc sääs-
tää 0,5 l vettä jokaisella 
pienellä huuhtelulla eli n. 
4000 l vuodessa 4 hengen 
perheeltä.

Huuhtelulippa ja patentoitu 
huuhtelu mekanismi varmis-
tavat tehokkaan huuhtelun 
roiskimatta.

IDO Glow Rimfree® -

-wc:ssä ei ole huuhtelu-
kaulusta, mikä tekee 
siitä hygieenisemmän.

Perinteisessä 
wc:ssä on 
huuhtelu-
kaulus.

Huuhtelukaulukset-
tomuus ja likaa 
hylkivä Smart-lasite 
tekevät puhdistuk-
sesta helpompaa.



Hygieenisyyden takia teimme huuhtelukauluk-
settomuudesta standardin IDO Glow -sarjan 
wc-malleihin. Nyt saatavillasi on sekä lattia- 
että seinämalli.

IDO GLOW  
RIMFREE® -WC

Fresh WC pitää wc:n raikkaana 
automaattisesti. Uusi paran-
neltu puikko (9 g) kestää 50 % 
kauemmin, jopa 120 huuhtelua. 
Uutena tuoksuna lime!

Slow close -kansi 
ei kolahda sulkeu-
tuessaan.

IDO Glow Rimfree® 66 -seinä-wc
7616601101, hinta: 558,-
L 363, K 355, S 525 

IDO Glow Rimfree® 64 -lattia-wc
3636401101, hinta: 756,-
L 355, K 860, S 650



Tyylikkään pehmeälinjaisissa IDO Glow 
-pesualtaissa on tilava allas, likaa hylkivä 
Smart-lasite sekä innovatiivinen hana-
saareke. Ne on suunniteltu antamaan 
sinulle enemmän tilaa jokapäiväisiin pesu-
hetkiin. Valittavanasi on kolme kokoa.

IDO Glow 560 -pesuallas
1116401101, hinta: 117,-
L 560, K 170, S 440

IDO Glow -pesualtaan jalka
5106001001, hinta: 149,-

IDO Glow 500 -pesuallas
1116201101, hinta: 109,-
L 500, K 170, S 360

IDO Glow 400 -pesuallas
1156001101, hana oikealla
1146001101, hana vasemmalla
hinta: 97,-
L 400, K 160, S 280IDO GLOW 

PESU
ALTAAT

Tilavampi allas yhdessä 
hanasaarekkeen kanssa 
tarjoaa parasta toimi-
vuutta arkeen.



Virtaviivaisissa IDO Glow -tasoaltaissa 
on tyylikäs hanasaareke, ja Smart-lasite 
tekee niistä helposti puhtaana pidettäviä. 
Voit valita neljästä koosta. Asennuskin on 
nopeaa ja helppoa.

IDO GLOW 
TASO
ALTAAT

IDO Glow 600 -tasoallas
11126, hinta: 222,-
L 600, K 170, S 440

IDO Glow 900 / 1000 -tasoallas
11127, hinta: 298,- / 11128, hinta: 481,-
L 900 / 1000, K 170, S 440

IDO Glow 1200 -tasoallas
11129, hinta: 498,-
L 1200, K 170, S 440



Valitse kalus-
teiden väriksi 
valkoinen, 
tammi tai 
mieleisesi 
NCS-väri!

Valitse kaapit joko 
vetimellä tai push 
open -mekanismilla.

Kaikkien 
alakaappien 
ylälaatikossa 
on vakiona 
laatikonjakaja.

IDO Glow -alakaapit muodos-
tavat viimeistellyn kokonaisuu-
den tasoaltaiden kanssa. Val-
miiksi kootut kaapit on muiden 
IDO Glow -sarjan kalusteiden 
tapaan tehty kosteutta kestä-
västä MDF- levystä, ja niissä 
on tyylikkäänä yksityiskohtana 
alumiini lista. Voit valita neljäs-
tä koosta ja lukemattomista 
väreistä: valkoinen, tammi 
tai mikä tahansa  haluamasi 
NCS-väri.

IDO GLOW 
ALAKAAPIT

IDO Glow 600 -alakaappi  
9610021001, valkoinen, hinta: 656,-
L 581, K 640, S 400

IDO Glow 900 -alakaappi 
9630191001, NCS, push open, hinta: 975,-
L 881, K 640, S 400

IDO Glow 1000 -alakaappi
9630291001, NCS, push open, hinta: 1.024,-
L 981, K 640, S 400

IDO Glow 1200 -alakaappi
9630362001, tammi, push open, hinta: 1.028,- 
L 1181, K 640, S 400



IDO Glow 300 -yläkaappi
9660021001, valkoinen, push open, hinta: 296,-
L 300, K 645, S 185

IDO Glow 600 -peilikaappi 
9650021521001, oikea, valkoinen
9650021511001, vasen, valkoinen
hinta: 725,-
L 600, K 645, S 155/185

IDO Glow -peilikaappien design tekee niistä arjessa kätevät. 
Ovien välinen sauma ei ole keskellä, joten tavarat on helppo 
ottaa kaapista ja peilin eteen sopii kerrallaan kaksikin henkilöä. 
Valitse väriksi valkoinen, tammi tai mieleisesi NCS-väri!

IDO Glow 1200 -peilikaappi 
9650321501001, valkoinen, hinta: 1.147,-
L 1200, K 645, S 155/185

IDO Glow 900 / 1000 -peilikaappi 
9650121501001, valkoinen, hinta: 837,- 
9650221501001, valkoinen, hinta: 924,-
L 900 / 1000, K 645, S 155/185

Kompaktia yläkaappia 
voidaan käyttää erikseen 
tai yhdessä peilikaapin 
kanssa tuomassa lisää 
säilytystilaa.

Peilikaapit on ajateltu
käyttäjän kannalta entistä
toimivammin: ovien sauma 
ei ole koskaan keskellä.

Peilikaapeissa on 
led-valolista ylhäällä 
ja alhaalla. 
Alavalo syttyy valo-
katkaisimesta, 
ylävalon saa päälle 
sensorilla. Kaapeissa 
mukana pistorasia.

IDO GLOW 
PEILIKAAPIT JA 
YL KAAPPIYL KAA



IDO Glow -korkeissa kaapeis-
sa  yhdistyvät tyyli ja fiksut säi-
lytysmahdollisuudet. Niiden 
designin ja eri yksityiskohtien 
ansiosta kylpyhuonetta voi 
käyttää useampi ihminen sa-
maan aikaan. Valmiiksi kootut 
kaapit on helppo asentaa.

IDO GLOW 
KORKEAT 
KAAPIT

IDO Glow -korkea kaappi 
9640021001, valkoinen, push open
hinta: 849,-
L 360, K 1748, S 330

IDO Glow Mirror -korkea peilikaappi
9641021511001, valkoinen, vasen
hinta: 967,-
L 320, K 1748, S 220

Korkeassa kaapissa on oven sisäpuolella 
lasihyllyt tuomassa lisää säilytystilaa. Voit 
myös hankkia kaappiin lisävarusteena 
pyykkipussin tai lukittavan laatikon.

Korkea peilikaappi kätkee sisäänsä meikkaus-
paikan peilillä ja taittuvalla hyllyllä. Näin pesu-
altaan edusta vapautuu muihin askareisiin.

Laatikossa on push open -mekanismi: 
avaukseen riittää kevyt painallus!  
Lukollinen laatikko on korkean kaapin 
lisävaruste.

Sijoita korkea peilikaappi 
mihin tahansa huoneeseen – 
kaikenikäiset tytöt rakastavat 
sitä! Voit hankkia lisävarus-
teena sisälle säilytyskoukun 
mm. kaulakoruille.



Älä unohda pikkuasioita!  
Näillä  lisävarusteilla teet kylpy-
huoneestasi vieläkin fiksumman. 
Valitse väriksi valkoinen, tammi 
tai mieleisesi NCS-väri!

Varusta alakaappi energiaa säästävällä led-valolla, joka auttaa sinua löytämään etsimäsi pimeäs-
säkin. Koodi 9671000001 (2 kpl 600 mm alakaapille), hinta 62,-. Voit myös hankkia alalaatikkoonkin 
laatikon jakajan. Koodi 4002531 (pieni), hinta 28,-

Hanki pistorasia laatikon tai kaapin 
sisään esimerkiksi partakoneelle, 
hiustenkuivaajalle tai sähköhammas-
harjalle. Koodi 4002571, hinta 33,-

Suurentava peili tekee esimerkiksi 
meikkaamisesta helpompaa ja tarkem-
paa. Koodi 4002561, hinta 20,-

T YDELLISET 
LIS VARUSTEET

Magneettilista pitää paikallaan pienet 
tarvikkeet kuten sakset ja pinsetit. 
Sopii peili-, korkea- ja yläkaappiin.
Koodi 4002551, hinta 26,-

IDO Glow -rahissa on 
pyörät, joten sitä on 
helppo liikutella. Ne 
lukittuvat turval lisesti 
tuolilla istuttaessa tai 
sen päällä seistessä. 
Tämän rahin avulla 
myös  lasten  on help-
po ulottua hanaan!

Voit käyttää 
rahin sisusta 
säilytystilana tai 
piilottaa sinne 
pyykkipussin.

IDO Glow -rahi 
9670021001, valkoinen, hinta: 508,-
L 460, K 450, S 360



ANNA
IDO GLOW’N 
INSPIROIDA
SINUA

www.ido.fi/glow

Lisätietoja mallistosta 
löydät IDO Kylpyhuone-
kuvastosta.



www.ido.fi/glow

IDO tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidätämme oikeuden esitteen painoon menon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin 
muutoksiin tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä syistä johtuviin värieroavaisuuksiin sekä mahdollisiin painovirheisiin. 
Tuotevalikoimassa saattaa olla myös alueellisia eroavaisuuksia. Esitteen hintatiedot ovat ainoastaan suositushintoja.




