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Materialspesifikasjon

Vedlikeholdsanvisning

Advarsel

5600/R-02 høyre og 5600/L-02 venstre 900 mm
Bano toalett støttehåndtak med høydejustering- grå
5607/R-02 høyre og 5607/L-02 venstre 700 mm
Bano toalett støttehåndtak med høydejustering- grå

5600/R-B-02 høyre og 5600/L-B-02 venstre 900 mm 
Bano toalett støttehåndtak med høydejustering- sort
5607/R-B-02 høyre og 5607/L-B-02 venstre 700 mm
Bano toalett støttehåndtak med høydejustering- sort

5601-02 Bano toalett søttehåndtak- 900 mm 
uten høydejustering- grå
5608-02 Bano toalett støttehåndtak-700 mm 
uten høydejustering- grå

5601-B-02 Bano toalett støttehåndtak- 900 mm 
uten høydejustering- sort
5608-B-02 Bano toalett støttehåndtak- 700 mm 
uten høydejustering- sort

5603-EL 900 mm Bano støttehåndtak med elektrisk knapp i håndtaket- grå
5604-EL 700 mm Bano støttehåndtak elektrisk knapp i håndtaket- grå

5973 Bano ryggstøtte - grå

5973-B Bano ryggstøtte - sort

• Støttehåndtak: integralskum med polyuretanlakk
  Festeskinner: natureloksert aluminiumslegering
  Galvanisert og pulverlakkert stål 
  Plasttopper: sprøytestøpt polypropylen

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt 
rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skure-pulver og stålull skal ikke brukes da det 
ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit og 
lynol skal ikke brukes. 

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5600/L-02

5601-02

5603

5973

5603  900 mm- Bano grå støttehåndtak 
for 5970-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett

5604 700 mm- Bano grå støttehåndtak 
for 5970-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett
5603-B 900 mm Bano sort støttehåndtak
for 5970-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett

5604-B 700 mm Bano sort støttehåndtak
for 5970-EL og 5970-MA høydejusterbar toalett

 • Ryggstøtte: integralskum med polyuretanlakk

Bano toalett støttehåndtak / ryggstøtte
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Produkter:



Materialspesifikasjon

Vedlikeholdsanvisning

Advarsel

• Støttehåndtak, dusjstang/støttehåndtak: 
   pulverlakkert aluminium
• Innfesting: syrefaste skruer A4

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt 
rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skure-pulver og stålull skal ikke brukes da det 
ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit 
og lynol skal ikke brukes. 

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5581/L-G Bano dusjstang- venstre- grå
5581/R-G Bano dusjstang- høyre- grå

5581/L Bano dusjstang- venstre- hvit
5581/R Bano dusjstang- høyre- hvit

5581/L-B Bano dusjstang- venstre- sort metallic
5581/R-B Bano dusjstang- høyre- sort metallic

5591/ L Bano støttehåndtak- venstre- hvit

 5591/ L-G Bano støttehåndtak- venstre- grå

5591/ L-B Bano støttehåndtak- venstre- sort
5591/ R Bano støttehåndtak- høyre- hvit

 5591/ R-G Bano støttehåndtak- høyre- grå

5591/ R-B Bano støttehåndtak- høyre- sort

5440-B Bano støttehåndtak 400 mm- sort metallic 

5460-B Bano støttehåndtak 600 mm- sort metallic 

5480-B Bano støttehåndtak 800 mm- sort metallic 

54100-B Bano støttehåndtak 1000 mm- sort metallic 

5440-G Bano tøttehåndtak 400 mm- grå

5460-G Bano støttehåndtak 600 mm- grå

5480-G Bano støttehåndtak 800 mm- grå

54100-G Bano støttehåndtak 1000 mm- grå

5440 Bano støttehåndtak 400 mm- hvit
5460 Bano støttehåndtak 600 mm- hvit

5480 Bano støttehåndtak 800 mm- hvit

54100 Bano støttehåndtak 1000 mm- hvit

5581/L-G 5581/R-G

5591/L-G 5591/R-G

5440-G

5460-G

5480-G

54100-G
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Bano dusjstang / støttehåndtak for vegg

FDV- Dokumentasjon

Produkter:

5311-G Bano støttehåndtak til høyskap- grå 

5311-W Bano støttehåndtak til høyskap- hvit 

5311-B Bano støttehåndtak til høyskap- sort metallic 

 

5311-G
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Materialspesifikasjon

Vedlikeholdsanvisning

Advarsel

5700-02 Bano dusjsete med høydejustering- grå

5710-02 Bano armlen- grå

5700-B-02 Bano dusjsete med høydejustering- sort

5701-02 Bano dusjsete uten høydejustering- grå 
5701-B-02 Bano dusjsete uten høydejustering- sort 

5710-B- 02 Bano armlen- sort

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt 
rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skure-pulver og stålull skal ikke brukes da det 
ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit og 
lynol skal ikke brukes. 

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5700-02

5701-02

5710-02

• Sete: integralskum med polyuretanlakk 
• Festeskinner: natureloksert aluminiumslegering
• Plasttopper: sprøytestøpt polypropylen

Bano dusjsete / armlen
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Materialspesifikasjon

Vedlikeholdsanvisning

Advarsel

Ved rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt 
rengjøringsmiddel. Dusj på objektet og tørk av med en fuktig klut. Skurepulver og stålull skal ikke brukes da det 
ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes av helsevesen er OK.

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-sprit og 
lynol skal ikke brukes. 

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

5596 Bano dusjhylle - hvit 

5596-B Bano dusjhylle - sort 

5596-G Bano dusjshylle - grå 

5491-B Bano baderomshylle - sort                

5491-G Bano baderomshylle - grå                

5491 Bano baderomshylle - hvit                

3477 Bano vegghengt hvitt toalettbørste - hvit holder

3477-G Bano vegghengt hvitt toalettbørste - gråholder

5496-G Bano avfallsbøtte 10L- grå 
5496 Bano avfallsbøtte 10L- hvit 

5400 Bano enkel hengekrok- hvit

5400-B  Bano enkel hengekrok- sort

5400-G Bano enkel hengekrok- grå

5402 Bano dobbelkrok- hvit

5402-B Bano dobbelkrok- sort

5402-G Bano dobbelkrok- grå

5510 Bano stokkholder

3477-G

5402-G 5400-G

5491-G5596-G

5496-G

5510

• Dusjhylle/baderomhylle: Nylon
• Enkel hengekrok/dobbelkrok: Støpt i massiv nylon.
• Avfallsbøtte: Nylon
• Toalettbørste: Støpt polypropylen-plast/Holder: ABS-plast.
• Stokkholder: ABS-plast og gummi.
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Produkter:

Bano tilbehør


