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• Toilet 530 / 700 mm: glaseret porcelæn
• Toiletsæde: termoplast
• Hængsler: rustfrit stål

Produkter:

Materialespecifikation:

Bano toilett og toiletsæde 

Vedligeholdelse toiletskål 

Advarsel
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Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem – det er en god investering!

5885EC Bano toiletskål 530 mm 
uden skyllekant
5995EC Bano toiletskål 700 mm 
uden skyllekant

5970-03 Bano toiletsæde - hvid
5970-06 Bano toiletsæde - grå

5970-04 Bano toiletsæde - sort
5970-07 Bano toiletsæde - rød

Produktet er fremstillet i porcelæn og kræver minimal vedligeholdelse. Anvend en blød klud eller en svamp 
sammen med et mildt rengøringsmiddel. Hvis du vil have en skinnende overflade, kan du anvende 
vinduesrens. 
Fjernelse af genstridige pletter
Genstridige pletter fra hårdt eller rustholdigt vand kan ofte fjernes med pletfjerner, men sørg for at produktet 
skylles grundigt efter rengøring. Regelmæssig rengøring er desuden med til at beskytte produktets overflade 
mod vandpletter. Når tiden er moden til det, kan du friske overfladens udseende op med et poleremiddel.

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Du skal også undgå 
at hælde varmt vand eller placere meget varme genstande på overfladen. Den højeste sikre temperatur er 
80 ˚C (standardtemperaturen på varmt vand fra hanen er kun 60 ˚C). Hvis du bruger en elkedel, er det 
meget vigtigt, at du undlader at hælde varmt vand på produktet.

5995EC

5885EC

Vedligeholdelse toiletsæde 
Ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Anvend en blød klud eller en svamp 
sammen med et mildt rengøringsmiddel. Gør objektet vådt, og tør af med en fugtig klud. Skurepulver 
og ståluld bør ikke anvendes, da det ødelægger finishen. Rengøringsmidler, som indeholder alkohol 
og anvendes i lægemiddelindustrien, kan bruges


