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Vandbesparende toiletindsatser til 1-skylstoiletter 

- konverterer 1-skyl til 2-skyl uden at ændre toilettets udseende 

Toiletmodel Foto af toilet Løsningsbeskrivelse 

Ifö Cascade 
 

 

ecoBETA 2-skyl til Ifö Cascade tillader enkel justering af det lille 

skyl til kloakforholdene ved at indstille indsatsens position på den 

eksisterende skylleventil. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Ifö Cascade 

 Bundpakning 

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

Ifö Cascade 

børnetoilet 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Ifö Cascade børnetoilet tillader enkel justering 

af det lille skyl til kloakforholdene ved at indstille indsatsens 

position på den eksisterende skylleventil. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Ifö Cascade børnetoilet 

 Bundpakning 

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

Ifö Carezza 
 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Ifö Carezza tillader enkel justering af det lille 

skyl til kloakforholdene ved at indstille indsatsens position på den 

eksisterende skylleventil. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Ifö Carezza 

 Bundpakning 

 Gummiadaptor  

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

Gustavsberg 

315 og Arabia 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Gustavsberg 315 og Arabia tillader enkel 

justering af det lille skyl til kloakforholdene ved at indstille 

indsatsens position på den eksisterende skylleventil. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Gustavsberg 315 og Arabia 

 Bundpakning  

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 
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Vandbesparende toiletindsatser til 1-skylstoiletter 

- konverterer 1-skyl til 2-skyl uden at ændre toilettets udseende 

Toiletmodel Foto af toilet Løsningsbeskrivelse 

Gustavsberg 

325 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Gustavsberg 325 tillader enkel justering af det 

lille skyl til kloakforholdene ved at indstille indsatsens position på 

den eksisterende skylleventil. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Gustavsberg 325 

 Bundpakning  

 Afstandsholder 

 Låsering 

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

Gustavsberg 

Nordic 1-skyl 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Gustavsberg Nordic 1-skyl tillader enkel 

justering af det lille skyl til kloakforholdene ved at indstille ind-

satsens position på den eksisterende skylleventil.  

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Gustavsberg Nordic 1-skyl 

 Bundpakning 

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

Ifö Aqua  

1-skyl, 

gulvmonteret 

Fås som 

voksen- og 

børnetoilet 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Ifö Aqua 1-skyl med trækknap fås 

gulvmonteret som både voksen- og børnetoilet: Skyllevolumen er 

3/6 liter og kan ikke indstilles til kloakforholdene.  

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Ifö Aqua 1-skyl 3/6 liter 

 Bundpakning 

 Metalplade 

 Gummitætning 

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

Ifö Aqua 1-

skyl, 

væghængt 

 

 

 

ecoBETA 2-skyl til Ifö Aqua 1-skyl med trækknap fås også 

væghængt. Skyllevolumen er 4/6 liter og kan ikke indstilles til 

kloakforholdene.  

Levering omfatter: 

 ecoBETA 2-skylsindsats til Ifö Aqua 1-skyl 4/6 liter 

 Bundpakning  

 Metalplade 

 Gummitætning 

 Plastmærkat 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 
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Vandbesparende toiletindsatser til 2-skylstoiletter 

- opgraderer 2-skyl med 2 knapper til 2-skyl med 1 knap 

Toiletmodel Foto af toilet Produktbeskrivelse 

Ifö Cera  

(fås i flere 

modeller – 

gulvmonteret 

og væghængt) 

 

  

 

 

ecoBETA 2-skyl til Ifö Cera tillader enkel justering af det lille skyl 

til toiletkummens udformning og de lokale forhold i 

afløbssystemet ved at indstille koppens position på centerskaftet. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA Europa 2-skylsventil med 1 knap 

 Plastmærkat 

 eco/RAPID indløbsventil  

 Overgangsstykke til låg 

 Skumgummi afstandsholder 

 Skumgummibøsning 

 Ringnøgle 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

    

Gustavsberg 

Nordic duo  

 

 

ecoBETA 2-skyl til opgradering af Gustavsberg Nordic duo tillader 

enkel justering af det lille skyl til toiletkummens udformning og 

de lokale forhold i afløbssystemet ved at indstille koppens position 

på centerskaftet. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA Europa 2-skylsventil med 1 knap 

 Plastmærkat 

 Skumgummiring 

 Ringnøgle 

 Speciallåg  

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 

De fleste 

andre 2-

skylsmodeller 

med 2-delt 

rund knap fx 

Gustavsberg 

Nordic 2-skyl 

 

 

ecoBETA 2-skyl til opgradering af 2-skylstoiletmodeller med 2-

delt rund knap tillader enkel justering af det lille skyl til 

toiletkummens udformning og de lokale forhold i afløbssystemet 

ved at indstille koppens position på centerskaftet. 

Levering omfatter: 

 ecoBETA Europa 2-skylsventil med 1 knap 

 Plastmærkat 

 Skumgummiring 

 Ringnøgle 

 Beskrivelse af montering og fejlfinding 
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