
IDO SEINÄASENNUSTUOTTEET 



Seinä-wc-ratkaisulla uutta ilmettä 
ja helppoutta siivoukseen
IDOn seinäasennustuot-
teilla saat hyvännäköisiä ja 
yhä halutumpia ratkaisuja. 
Seinä-wc:n avulla kylpy-
huone saa lisää kaivattua 
väljyyttä, jolloin tilan koko-
naissuunnittelu ja kalusteiden 
sijoittelu on joustavampaa.  

Seinä–wc tai -pesuistuin 
asennetaan asennustelineen 

avulla suoraan seinälle. 
Vesisäiliö jää piiloon seinän tai 
koteloinnin taakse ja lattiapinta 
jää vapaaksi, mikä helpottaa 
siivousta. Lisäksi istuimen 
korkeus voidaan säätää 
sopivaksi asennusvaiheessa. 

IDOn uudet seinäasennus-
tuotteet sopivat sekä uusiin 
että saneerauskohteisiin. Ne 

tuovat nopeutta siivoukseen 
ja kaunista ilmettä  tavalli-
siin koteihin ja soveltuvat 
erityisen hyvin kohteisiin, 
joissa hygienia on tärkeää. 

Uudet tuotteet on  CE-merkitty 
ja testattu pohjoismais-
ten normien mukaan.

Lattia wc:n tilalle siisti seinä-wc-kokonaisuus. Laatoitetun seinämän taakse on piilotettu korkea asennusteline ja 
piilosäiliö ja irrotettava taso toimii laskutilanana. Painonappi on asennettu seinään.
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Luo itse sopiva ratkaisu
Seinä-wc:n asennusteline 
piilösäiliöineen voidaan 
asentaa huomaamattomasti 
seinän taakse tai sisälle, se 
voidaan koteloida osaksi 
kylpyhuoneen sisutusta. 
Asennustelineitä on kaksi 
mallia, matala ja korkea. 
Matalan telineen kotelointi 

toimii jatkona kylpyhuoneen 
pöytätasolle, johon pai-
nonappi voidaan asentaa. 
Korkean mallin koteloin-
nista syntyy kätevä laskutaso 
kylpyhuoneen pikkutavaroille. 
Painonappi voidaan asentaa 
säiliön päälle tai etuseinämään. 

Asennustelineiden avulla 
WC-istuimen korkeutta voi-
daan säätää 400 mm:stä 460 
mm:iin. Korkeampi istuin-
korkeus soveltuu varsinkin 
liikuntarajoitteisten käyttöön. 
Standardi-istuinkorkeus 
on 420 mm.

Matalan telineen 91370 avulla saadaan toimiva kokonaisuus. Tässä kylpyhuoneessa seinätelineen kotelointi toimii jatkona 
pöytätasolle ja painonappi 69081 upotettu tason päälle. Kaikki putket ovat siististi piilossa koteloinnin sisällä.

AsennusvAihtoehdot
Asennetaan valmiiseen lattiaan

Kevytrakenteinen kotelo Asennus seinän sisälle Asennus seinän taakse

Kaikissa asennusvaihtoehdoissa 
on huomioitava kosteuseristykset.
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Avaruutta ja tasoja 
kylpyhuoneeseen
Seinä-wc ei vaadi syvyyssuun-
nassa tilaa enempää kuin 
perinteinen lattiamalli. Sen 
sijaan kylpyhuoneeseen 
saadaan lisää laskutilaa 
ja persoonallisia sisustus-
ratkaisuja ja kylpyhuoneen 
puhtaanapito helpottuu 
lattiatilan vapautuessa. 

erilaisia asennusvaihtoehtoja
Asennustelineitä on kaksi 
mallia, matala ja korkea. 
Korkeassa telineessä on 
enemmän asennusvaihtoehtoja 
ja painonapin sijoitusmah-
dollisuuksia. Painonappeja 
löytyy useita malleja ja 
värejä ja ne kaikki sopivat 
molempiin telinemalleihin. 

testattua laatua 
suomalaiseen kotiin
IDOn seinäasennustuotteet on 
kehitetty ja testattu pohjois-
maisten normien mukaan 
ja ne on CE-hyväksytty. 

vedensäästöä 
kaksoishuuhtelulla
Myös seinä-wc:issä on 
vedenkulutusta vähen-
tävä kaksoishuuhtelu. 
Huuhteluvesimäärät ovat joko 
6/3 litraa tai 4/2,5 litraa.

Paljon valinnan varaa
IDOn valikoimissa on laaja 
valikoima seinä-wc:itä 
sekä seinäpesuistuimia. 
Painonappeja on kolme eri 
mallia, jotka kaikki sopi-
vat sekä korkeaan että 
matalaan säiliöön. 

Asennus ja huolto
IDOn uudet asennusteli-
neet ovat erittäin tukevia ja 
turvallisia. Vuotojen mahdol-
lisuus on minimoitu. Lattian 
rajaan tehdään pieni aukko 
mahdollisten vuotojen havait-
semiseksi. Wc:n huolto 
tehdään helposti painona-
pin kautta. Pneumaattinen 
painonappi voidaan sijoittaa 
kauemmas wc-istuimesta ja 
se vaatii erillisen huoltoluu-
kun tai irroitettavan tason.  

uudet ratkaisut estävät 
vuotojen mahdollisuuden 
seinän sisällä
IDOn seinäasennustelineissä 
viemärin pidennetty kulmayhde 
ja säiliön tulovesiputki kat-
kaistaan valmiin seinän tai 
kotelon ulkopuolella, jolloin 
ei pääse sattumaan vuotoja 
seinän tai kotelon sisäpuolella. 
Painonapit asennetaan asen-
nuskehyksiin, jolloin seinään 
ei pääse kertymään kosteutta. 
Vesiputki kiinnitetään säiliöön 
siten, että mahdolliset paineis-
kut eivät vaikuta vesiliitäntään. 

Wc:si raikastuu nyt 
automaattisesti!
Uuden asennustelineen ja piilo-
säliön ansiosta nyt myös Seven 
D –sarjan seinä-wc:ssä on 
integroitu raikastin Fresh wc.

Miksi wc suoraan seinälle? 
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Integroitu raikastin Fresh-wc  

1. Siirrä painonapin sivuosa oikealle. 2. Vedä ulos raikastinkasetti ja laita puikko paikalleen.

3. Työnnä kasetti paikoilleen ja sulje painonappi. 4.  Puikosta liukenee sopivasti raikastetta  
jokaisella huuhtelulla.

Nyt voit unohtaa vanhanaikai-
set, roikkuvat WC:n raikastimet. 
IDOn Seven D –wc:issä, myös 
seinämallissa raikastinpuikko 
sijoitetaan kätevästi huuhtelun 
alkulähteille, vesisäiliöön. Wc 
raikastuu joka huuhtelulla. 
Ratkaisu on ympäristöystäväl-
linen ja myös lapsiperheissä 
turvallinen. Painonapin voi 
tarvittaessa lukita, jotta kaikki 

eivät pääse puikkoon käsiksi. 
Fresh-WC toiminta on täysin 
automaattinen. Kun puikko 
on kulunut loppuun, lisätään 
uusi tilalle kasetin avulla. 
Suosittelemme, että puikkoja 
käytetään yksi kerrallaan. Wc 
toimii normaalisti myös ilman 
raikastinpuikkoa. Uusia puik-
koja saa IDO-jälleenmyyjiltä.

Seinä-wc voidaan asentaa 
remontin yhteydessä lattia-
wc:n tilalle. Uusi sijoituspaikka 
ei vaadi kylpyhuoneen lattian 
avaamista. Viemäri voidaan 
kytkeä jo paikalla olevaan 
lattiaviemäriin, josta viemäri 
voidaan siirtää tarvittavalle 
etäisyydelle ja koteloida siististi. 
Jos lattiassa on vanha wc-
viemäri, voidaan pesuistuin 
kytkeä samaan viemäriin.
Voidaan kytkeä viemäriin lat-
tiaan, seinään tai sivuun.

Viemärivedot

Viemärivedot pystyviemäriin
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1. Istuinkorkeuden säätö.
Aluksi säädetään teline 
oikeaan istumakorkeuteen 
ja merkitään asennusteli-
neen kiinnityskohdat (6 kpl) 
takaseinään. Valmiiksi sää-
detty korkeuteen 420 mm.

2. Viemärin kytkentä.

3. Telineen kiinnitys.
Seinänäasennustelineessä  
on kuusi kiinnnityskohtaa, 
joiden avulla teline voidaan 
kiinnittää seinään tukevasti. 
Kaikki kiinnitykset ovat sää-
dettäviä syvyyssuunnassa. 
Jalkaosa voidaan kiinnittää 
takaseinään, jolloin ei tarvitse 
rikkoa lattian kosteussulkua. 
Kaikki kiinnitysosat sisälty-
vät telineen toimitukseen.

4. Veden kytkentä 
Vesi voidaan kytkeä oike-
alta, vasemmalta tai takaa. 
Vesiliitäntä on oltava säiliössä. 
Pex + suojaputki -yhdistelmä 
on varma ratkaisu. Myös 

kupari- tai komposiittiputkia 
voidaan käyttää. Kytkentöjä 
ei saa rakentaa seinän sisään 
tai säiliön ulkopuolelle. 
Sulkuventtiili asennetaan 
niin, että se voidaan sul-
kea huoltoluukun kautta.

5. Asennuskehyksen asennus. 
Painonapin asennuskehys 
asennetaan paikalleen teli-
neen etuseinämään tai päälle. 

6.  Koteloinnin etuseinämän 
kiinnitys 

Etuseinämän levy kiinnite-
tään telineeseen ruuveilla, 
ettei levy pääse liikkumaan 
ja aiheuta  ongelmia käytön 
yhteydessä. Etuseinämä voi 
olla Gyproc-, mineriitti- tai 
puulevy, joka tasoitetaan 
tarvittaessa. Seinämän pak-
suus voi olla 15-100 mm.  
 
7. Kotelon laatoitus. 
Viemärin, vesiputken ja säiliön 
aukot suojataan laatoituksen 
ajaksi. Jos seinämä laatoite-
taan lattiaan saakka, on lattian 
rajaan hyvä jättää aukko, josta 
mahdollinen vuoto havaitaan 
mahdollisimman nopeasti. 

8.  Viemäri- ja vesiputkien 
katkaisu. 

Viemäri- ja vesiputket kat-
kaistaan valmiin seinämän 
ulkopuolella, mikä estää 
vuotoja seinän sisään. Viemärin 
ja tulovesiputken läpimi-
tan tulee olla c/c 135 mm.

9.  Painonapin ja wc-
istuimen asennus. 

Painonappi asennetaan 
asennuskehykseen ja wc pai-
kalleen. Asennus on valmis. 

—  IDOn seinä-wc-malleissa 
kiinnitysruuvin etäisyys 
on joko 180 tai 230 mm. 
Mikäli käytetään muuta 
mallia, tarkista sopivuus.

—  Kaikissa asennusvaihto-
ehdoissa on huomioitava 
kosteussulut

— Käytä aina asennusohjetta!

Vinkkejä asennukseen 
ja asennusjärjestys
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Ammeen asennusteline

Ammeen asennustelineen 
avulla teräsemaliammeet 
voidaan asentaa aiempaa 
helpommin ja nopeammin. 
Asennusteline tuodaan koh-
teeseen osittain koottuna. 
Kehikko on alumiinirakentei-
nen, muut osat ruostumatonta 
terästä. 

Sopii kaikille 
teräsemaliammeille
–  ammeen korkeus voidaan 

säätää levytyksen ja laatoi-
tuksen paksuudelle sopivaksi

–  vaatii aina huoltoluukun tai 
irroitettavan seinämän huol-
toa varten 

–  teleskooppisäätö mahdol-
listaa erikokoisten tilojen 
asennusratkaisut

Ammeen ja asennustelineen säätö-
jalat muodostavat yhdessä vahvan 
tuen rakenteelle. Säätöprofiilien 
avulla voidaan helposti rakentaa 
laskutasoja.

Asennusseinämä ja  
ammeen asennusteline

Alumiinirakenteisen asennus-
seinämän avulla asennetaan 
seinä-wc ja pesuallas käte-
västi. Seinämä valmistetaan 
aina toivottujen mittojen 
mukaisesti. Alumiiniprofiilista 
tehty kehikko on helppo 
kantaa sisään valmiiseen 
kylpyhuoneeseen. Toimitetaan 
asennettuna rakennuspaikalle. 
Vesi- ja viemäriputket kytke-
tään rakennuspaikalla.

Asennusseinämään sisältyvät 
seuraavat tuotteet:

–  piilosäiliö
–  profiilikehikko
–  viemäreitten ja vesiliitäntöjen 

kiinnityspellit

Tuotteen edut: 
–  wc-istuimen ja pesualtaan 

korkeus on säädettävissä 
(määritellään tilausvaiheessa)

–  jalat säädettävissä
–  kehikko kiinnitetään takasei-

nään - ei reikiä lattiaan
–  sopii hyvin niin uudisra-

kentamiseen kuin myös 
saneerauskohteisiin: lattiassa 
ei tule olemaan viemärireikiä 
(uudisrakentamisessa), 
viemäri voidaan kytkeä 
lattiassa olevaan viemäriin 
(peruskorjauskohteet)

–  seinä-wc-helpottaa siivousta 
ja on siisti kokonaisuus

Kehikolla on kiinteä 
minimisyvyys 180 mm, säätö-
mahdollisuus lisävarusteilla. 
Wc:n huuhteluvesimäärä 
6/3 tai 4/2,5 litraa. Säiliö huol-
letaan painonappiluukun kautta. 
Vesikytkentä säiliön sisällä, 
sulkuventtiili säiliössä. Taso 
seinämän päällä voi olla joko 
laatoitettu tai irrallinen. Seinä 
voi olla laatoitettu lattiaan 
asti, auki alhaalta tai irroitet-
tavalla etulevyllä. Irroitettava 
kotelotaso helpottaa seinämän 
huoltoa.

Huuhtelussäiliön ja wc-istui-
men muodostama kokonaisuus 
on CE-merkitty. 
Huuhtelusäiliön PEX-putki on 
tyyppihyväksytty.

Esimerkki kerrostalon 
saneerauskohteesta.

Projektituote, valmistetaan erikoistilauksesta, minimitilausmäärä 20 kpl
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Mosaik 71172
Design Kaarle Holmberg. 
Kova kansi, jossa slow close 
–toiminto. Saatavissa pika-
lukituskannella 36070.
355 x 525 x 370 mm 

Tuotteet ja mittatiedot 

Vivano 74129
Mannereurooppalaista 
suoralinjaisuutta. 
Minimi-istuinkorkeus 420 mm.
350x530x320.

Trevi 37195
Posliininen vesisäiliö 
näkyvissä. 
355x620x710 mm

Seven D 51111
Design Kaarle Holmberg. 
360x560x360 mm

Pozzi-Ginori Easy 74321 
Puhdaslinjaista italialaista 
minimalismia.  
Minimi-istuinkorkeus 420 
mm. Kova istuinkansi. 
350 x 570 x 360 mm

Seven D 79115
Design Kaarle Holmberg. 
Kova istuinkansi, jossa pika-
lukitus. Saatavissa slow 
close –kannella 76115. 
360x560x360 mm

Pozzi –Ginori Join 74221
Pyöreälinjaista italialaista 
veistoksellisuutta. 
Minimi-istuinkorkeus 420 mm. 
Kova istuinkansi. 
350x570x360 mm

IDO 71272
Kova istuinkansi. 
355x525x370 mm

SEINÄ-WC-ISTUIMET

SEINÄPESUISTUIMET

Pozzi-Ginori Join 54921
Minimi-istuinkorkeus 420 mm. 
360x570x360 mm

Pozzi-Ginori Easy 51121
Minimi-istuinkorkeus 420 mm. 
350x570x360 mm

LATTIAMALLIT

Pozzi-Ginori Join 74921
Lattia-WC ilman säiliötä. 
Pyöreälinjaista italiala-
ista veistoksellisuutta.
Istuinkorkeus 400 mm
Ei asennustelinettää, ainoas-
taan piilosäiliö 91375, 91376.
Kova istuinkansi
350 x 570 x 400 mm

Pozzi-Ginori Easy 74421
Lattia-wc ilman säiliötä. 
Puhdaslinjaista italiala-
ista minimalismia.
Istuinkorkeus 400 mm.
Ei asennustelinettä, ainoas-
taan piilosäiliö 91375, 91376.
Kova istuinkansi
350 x 570 x 400 mm
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Tuotteet ja mittatiedot 
Matala asennusteline ja säiliö 91370
Telineen mitat: 554 x (820-880) x (150-250) mm.
Painonapit 6908, 69081 ja 69082 sopivat. 
Toimitukseen sisältyy: liitinputki kumitiivisteineen, 
viemärin pidennetty kulmayhde 90° 125/110 mm, sulku-
venttiili, kaikki kiinnitysruuvit ja –raudat sekä painikkeen 
asennuskehys. 
Teline voidaan kiinnittää joko lattiaan tai takaseinään. 
Pieni ja iso huuhtelu. Painonappi asennetaan säiliön päälle, 
tilattava erikseen. Integroitu raikastintoiminto Fresh wc.

Korkea asennusteline ja säiliö 913711
Telineen mitat: 554 x (1080-1140) x (150-250) mm.
Painonapit 6908, 69081 ja 69082 sopivat. 
Toimitukseen sisältyy: liitinputki kumitiivisteineen, 
viemärin pidennetty kulmayhde 90° 125/110 mm, sulku-
venttiili, kaikki kiinnitysruuvit ja –raudat sekä painikkeen 
asennuskehys. 
Teline voidaan kiinnittää joko lattiaan tai takaseinään. 
Pieni ja iso huuhtelu. Painonappi asennetaan joko seinään 
tai säiliön päälle, tilattava erikseen.  Integroitu raikastintoi-
minto Fresh wc.   

Painonappi, pieni, 69080
Mekaaninen kaksoishuuhtelu. 
Värit:  -00 mattakromattu, 
 -01 valkoinen, 
 -02 kiiltävä kromi.
Integroitu raikastintoiminto 
Fresh wc. 
227 x 140 mm.

Painonappi, iso, 69081
Mekaaninen kaksoishuuhtelu. 
Värit:  -00 mattakromattu, 
 -01 valkoinen, 
 -02 kiiltävä kromi.
Integroitu raikastintoiminto 
Fresh wc. 
265 x 145 mm.

Painonappi, pieni, 69082
Pneumaattinen kaksoishuuhtelu. 
Värit:  -00 mattakromattu, 
 -01 valkoinen, 
 -02 kiiltävä kromi.
Ei Fresh wc - toimintoa. 
124 x 80 mm. 

Pesuistuimen asennusteline 66045. 
Mitat: 530x500x125-190 mm. 
Asennusteline pesuistuimille 
nro 51111, 51121 ja 54921.  
Kiinnitysruuvit ja kiinnitysraudat toimitetaan 
asennustelineen mukana. 
Jalka kiinnitetään lattiaan ja muut kiinnikkeet 
takaseinään. 

Asennusteline ilman vesisäiliötä 66047
Mitat: 510x(340x400)x150-250 mm.
Sopii wc-malleille 37195 ja 39195, joissa on 
posliinisäiliö. 
Telinettä voidaan säätää korkeussuunnassa. 
Kiinnitysruuvit ja kiinnitysraudat toimitetaan 
telineen mukana. Jalka voidaan kiinnittää lattiaan tai 
takaseinään. Muut kiinnikkeet takaseinään.    
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IDO Kylpyhuone Oy
Kaupintie 2
00440 Helsinki
Puh. 010 662 3600
Fax 010 662 3620

Jälleenmyynti:
LVI-liikkeet, rautakaupat,
keittiö- ja sisustusliikkeet.
Jälleenmyyjiemme yhteystiedot 
löydät internetsivuiltamme.

www.ido.fi 

Jälleenmyyjäsi:

IDO kylpyhuone - parempi elämä

IDO tekee jatkuvaa tuotekehitystyötä. Sen vuoksi pidätämme itsellämme 
oikeuden esitteen painoonmenon jälkeen tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin 
tuotevalikoimassa tai tuotteissa, painoteknisistä syistä tapahtuviin väriero-
avuuksiin sekä mahdollisiin painovirheisiin. 




