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Bano toilet støttehåndtag / ryglæn /  brusestang / støttehåndtag til væg / brusesæder / tilbehør
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Materialespecifikation

Vedligeholdelsesanvisning

Advarsel

• Støttehåndtag: Integralskum med polyuretanlak
  Monteringsskinner: natureloksert aluminiumlegering
  Galvaniseret og pulverlakeret stål 
  Plastiktoppe: sprøjtestøbt polypropylen

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.

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Syrer, metanol, husholdningssprit, 
mineralsk terpentin og lynol må ikke anvendes. 

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

5600/L-02

5601-02

5603

5972-04

 • Ryglæn: integralskum med polyuretanlak

 
5600/R-02 højre og 5600/L-02 venstre- 900 mm 
Bano toilet støttehåndtag med højdejustering- grå

5607/R-02 højre og 5607/L-02 venstre- 700 mm 
Bano toilet støttehåndtag med højdejustering- grå

5600/R-B-02 højre og 5600/L-B-02 venstre- 900 mm
Bano toilet støttehåndtag med højdejustering- sort

5607/R-B-02 højre og 5607/L-B-02 venstre- 700 mm
Bano toilet støttehåndtag med højdejustering- sort

5601-02 900 mm Bano toilet støttehåndtag uden højdejustering- grå  
5608-02 700 mm Bano toilet støttehåndtag uden højdejustering-  grå

5601-B-02 900 mm Bano toilet støttehåndtag uden højdejustering- sort   

5608-B-02 700 mm Bano toilet støttehåndtag uden højdejustering- sort 

5603  900 mm- Bano gråt støttehåndtag 
For 5970-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet

5604 700 mm- Bano gråt støttehåndtag 
For 5970-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet

5603-B 900 mm- Bano sort støttehåndtag 
For 5970-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet

5604-B 700 mm-Bano sort støttehåndtag 
For 5970-EL og 5970-MA højdejusterbart toilet

5603-EL 900 mm Bano gråt støttehåndtag med elektrisk knap i håndtaget
For højdejusterbart toilet 5970-EL og 5970-MA 
         5604-EL 700 mm Bano gråt støttehåndtag med elektrisk knap i håndtaget
For højdejusterbart toilet 5970-EL og 5970-MA

5972-04 Bano ryglæn - grå
5972-04-B Bano ryglæn - sort

Bano toilet støttehåndtag / ryglæn
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Produkter:



Materialespecifikation

Vedligeholdelsesanvisning

Advarsel

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Syrer, metanol, husholdningssprit, 
mineralsk terpentin og lynol må ikke anvendes. 
Tak, fordi du tager dig tid til at læse disse anvisninger grundigt igennem det er en god investering!

5581/L-G 5581/R-G

5591/L-G 5591/R-G

5440-G

5460-G

5480-G

54100-G
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5591/ L Bano støttehåndtag- venstre- hvid

 5591/ L-G  Bano støttehåndtag- venstre- grå

5591/ L-B Bano støttehåndtag- venstre- sort
5591/ R Bano støttehåndtag- højre- hvid

 5591/ R-G Bano støttehåndtag- højre- grå

5591/ R-B Bano støttehåndtag- højre- sort

5440-B Støttehåndtag 400 mm- sort metallic 

5460-B Støttehåndtag 600 mm- sort metallic 

5480-B Støttehåndtag 800 mm- sort metallic 

54100-B Støttehåndtag 1000 mm- sort metallic 

5440-G Støttehåndtag 400 mm- grå

5460-G Støttehåndtag 600 mm- grå

5480-G Støttehåndtag 800 mm- grå

54100-G Støttehåndtag 1000 mm- grå

5440 Støttehåndtag 400 mm- hvid
5460 Støttehåndtag 600 mm- hvid

5480 Støttehåndtag 800 mm- hvid

54100 Støttehåndtag 1000 mm- hvid

5581/L Bano brusestang- venstre- hvid

5581/L-G Bano brusestang- venstre- grå

5581/R Bano brusestang- højre- hvid

5581/R-G Bano brusestang- højre- grå

5581/L-B Bano brusestang- venstre- sort metallic
5581/R-B Bano brusestang- højre- sort metallic

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.

• Støttehåndtag: antibakteriel pulverlakeret aluminium,
   nylon og rustfrie skruer.
• Brusestang: Antibakteriel og pulverlakeret aluminium, nylon og rustfrie skruer
• Brusehovedholder: nylon og abs-plast

Bano støttehåndtag til væg
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Produkter:

5311-G Bano støttehåndtag til højskab- grå 

5311-W Bano støttehåndtag til højskab- hvid 

5311-B Bano støttehåndtag til højskab- sort metallic 

 

5311-G
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Materialespecifikation

Bano brusesæde

Vedligeholdelsesanvisning

Advarsel

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.

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Syrer, metanol, husholdningssprit, 
mineralsk terpentin og lynol må ikke anvendes.

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

5700-02

5701-02

5710-02

5700-02 Bano brusesæde med højdejustering- grå 

5710-02 Bano armlæn- grå

5701-02 Bano brusesæde uden højdejustering- grå 

5701-B-02 Bano brusesæde uden højdejustering- sort 

5710-B- 02 Bano armlæn- sort

5700-B-02 Bano brusesæde med højdejustering- sort

• Sæde: integralskum med polyuretanlak 
• Monteringsskinner: natureloxeret aluminiumslegering
• Plastiktoppe: sprøjtestøbt polypropylen

• Armlæn: integralskum med polyuretanlak / 
  natureloxeret aluminiumslegering
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Materialespecifikation

Vedligeholdelsesanvisning

Advarsel

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 sundhedssektoren, kan bruges.

Anvend aldrig skuremidler eller rengøringsmidler, som indeholder skrappe kemikalier. Syrer, metanol, husholdningssprit, 
mineralsk terpentin og lynol må ikke anvendes. 

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

3477-G

5402-G 5400-G

5491-G5596-G

5496-G

5510

• Brusehylde / hylde for toilettaske: Nylon
• Enkelt / dobbelt hængekrog: Støbt i massivt nylon.
• Affaldsspand: Nylon
• Toiletbørste: Støbt polypropylen-plast / Holder: ABS-plast. 
• Stokkeholder: ABS-plast og gummi.

3477 Bano hvid toiletbørste- hvid holder
3477-G Bano hvid toiletbørste- grå holder

5596 Bano brusehylde- hvid 

5596-B Bano brusehylde- sort 

5596-G Bano brusehylde- grå 

5491-B Bano hylde for toilettaske - sort                

5491-G Bano hylde for toilettaske- grå                
5491 Bano hylde for toilettaske- hvid                

5496-G Bano affaldsspand 10L- grå 

5496 Bano affaldsspand 10L- hvid 

5400 Bano enkelt hængekrog- hvid

5400B Bano enkelt hængekrog- sort

5400G Bano enkelt hængekrog- grå

5402 Bano dobbelt hængekrog- hvid
5402-B Bano dobbelt hængekrog- sort

5402-G Bano dobbelt hængekrog- grå

5510 Bano stokkeholder
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Produkter:

Bano tilbehør


