
BANO GRÄNSDRAGNING
BYGG VVS EL

Bano Sverige AB
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-30 11 10
www.bano.se
E-post: post@bano.se

BYGG VVS EL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid 2-10 Tvättställ med hygienkåpa

Sid 11-15 Kassett / cistern

Sid 16 Duschstång / Stödhandtag

Sid 16 Stödhandtag, vinkel

Sid 17 Duschsits

Sid 17 Duschblandare/ termostat

Sid 18 Belysning

Sid 18 Högskåp med stödhandtag

Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-EL, 5207-MA, 52070

Produktnr.: 5970S2-EL, 5970-MA, 5970-22, 5970-23

Produktnr.: 5581/L, 5581/R

Produktnr.: 5591/L, 5591/R

Produktnr.: 5700-02

Produktnr.: 58820

Produktnr.: 5114, 5115

Produktnr.: 5302D/L, 5302D/R, 5311

SVENSK
Designed for care
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BYGG: Alla väggar ska ha skruvfast material godkänt för badrum även för resterande produkter 
så som spegel, belysning, krokar etc.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggskivorna.
Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt område i ritningarna.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.
 
OBS! Tvättstället monteras i monteringsfästena med både lim och skruvar. Bano 
rekommenderar 7 dagars härdningstid på alla limmade produkter.
 
VVS: Tvättställsblandaren: Flexibla slangar med 3/8” invändig gänga.
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BANO SERVANT MED HØYDEJUSTERING 
OG DEKSEL

5202/L  BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA, VÄNSTER
5202/R  BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA, HÖGER   
5207-EL BANO ELEKTRISK HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
5207-MA BANO MANUELL HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
52070  BANO MONTERINGSFÄSTEN UTAN HÖJDJUSTERING

BYGG
VVS
EL

BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH 
HYGIENKÅPA   

Designed for care
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OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg
Minimumkrav reglar: 45x195 mm

Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten: avslutas med av-
stängningsventiler med 3/8” utvändig gänga 
(G10) (gängan pekar 45gr mot vägg/skåp.) 
Det är viktigt att avstängningsventilerna inte 
bygger ut längre än 70 mm från väggen. 
Avstängningsventilerna dras i enlighet med 
ritningarna. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 
mm.

Inkommande avlopp i vägg: Ø40 mm.

Avlopp: Avloppet avslutas utanför vägg med 
en Ø40 mm x 88° avloppsböj med 40 mm fritt 
rör i.

P.g.a. inbyggnadskasettens djup är det viktigt 
att avloppsböjen ej bygger ut längre än 70 
mm till ytterkant av avlopp.

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elek-
trisk höjning och sänkning.

Kabel/rör dras ut 500 mm från vägg. Elektriker kopplar in 
IP-44-anslutningsdosa och ansluter elsladd efter installa-
tionen av tvättstället. (Anslutningsdosa medföljer ej)

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 mm

Måtten är angivet från färdigt golv.

BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH 
HYGIENKÅPA, VÄNSTER. DOLDA RÖR

BYGG
VVS
EL

Designed for care

5202/L  BANO TVÄTTSTÄLL OCH HYGIENKÅPA, VÄNSTER 
5207-EL BANO ELEKTRISK HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
5207-MA BANO MANUELL HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA



OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten utanpåliggande rör: 
avslutas med avstängningsventiler med 3/8” 
utvändig gänga (G10) (gängan pekar 45gr mot 
vägg/skåp). Det är viktigt att avstängnings-
ventilerna inte bygger ut längre än 60 mm från 
väggen. Avstängningsventilerna dras i enlighet 
med ritning. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 
mm.

Inkommande avlopp i golv: Ø40mm.

Avlopp: Vid avloppet i golv, avslutas avloppet  
med en Ø40 mm x 88° avloppsböj med 40 mm 
fritt rör i, på 300 mm cc från golv och klamras 
i väggen. 

Avloppet får max bygga ut med 60mm från 
vägg för att ej ta i inbyggnads-lådan. 
(medföljer ej)

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elek-
trisk höjning och sänkning.

Kabel/rör dras ut 500 mm från vägg. Elektriker kopplar in 
IP-44-anslutningsdosa och ansluter elsladd efter installa-
tionen av tvättstället. (Anslutningsdosa medföljer ej)

Måtten är angivet från färdigt golv.

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 mm.
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BYGG
VVS
EL

BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH 
HYGIENKÅPA, VÄNSTER. UTANPÅLIGGANDE RÖR

Designed for care

5202/L  BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH HYGIENKÅPA, VÄNSTER
5207-EL BANO ELEKTRISK HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
5207-MA BANO MANUELL HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
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OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten: avslutas med av-
stängningsventiler med 3/8” utvändig gänga 
(G10) (gängan pekar 45 gr mot skåp/vägg). 
Det är viktigt att avstängningsventilerna inte 
bygger ut längre än 70 mm från väggen. 
Avstängningsventilerna dras i enlighet med 
ritningarna. 

Maxhöjd i överkant av avstängningsventil: 
480mm.

Inkommande avlopp i vägg: Ø40 mm.

Avlopp: Avloppet avslutas utanför vägg med 
en Ø40 mm x 88° avloppsböj med 40 mm fritt 
rör i.

P.g.a. inbyggnadskasettens djup är det viktigt 
att avloppsböjen ej bygger ut längre än 70 
mm till ytterkant av avlopp.

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elek-
trisk höjning och sänkning.

Kabel/rör dras ut 500 mm från vägg. Elektriker kopplar in 
IP-44-anslutningsdosa och ansluter elsladd efter installa-
tionen av tvättstället. (Anslutningsdosa medföljer ej)

Måtten är angivet från färdigt golv.

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 mm

BYGG
VVS
EL

BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH 
HYGIENKÅPA, HÖGER. DOLDA RÖR

Designed for care

5202/R  BANO TVÄTTSTÄLL OCH HYGIENKÅPA, HÖGER   
5207-EL BANO ELEKTRISK HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
5207-MA BANO MANUELL HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
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OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten utanpåliggande rör: 
avslutas med avstängningsventiler med 3/8” 
utvändig gänga (G10) (gängan pekar 45gr mot 
vägg/skåp). Det är viktigt att avstängnings-
ventilerna inte bygger ut längre än 60 mm från 
väggen. Avstängningsventilerna dras i enlighet 
med ritning. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 
mm.

Inkommande avlopp i golv: Ø40mm.

Avlopp: Vid avloppet i golv, avslutas avloppet  
med en Ø40 mm x 88° avloppsböj med 40 mm 
fritt rör i, på 300 mm cc från golv och klamras 
i väggen.

Avloppet får max bygga ut med 60mm från 
vägg för att ej ta i inbyggnads-lådan. 
(medföljer ej)

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elek-
trisk höjning och sänkning.

Kabel/rör dras ut 500 mm från vägg. Elektriker kopplar in 
IP-44-anslutningsdosa och ansluter elsladd efter installa-
tionen av tvättstället. (Anslutningsdosa medföljer ej)

Måtten är angivet från färdigt golv.

BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH
HYGIENKÅPA, HÖGER. UTANPÅLIGGANDE RÖR

BYGG
VVS
EL

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 480 mm

Designed for care

5202/R  BANO TVÄTTSTÄLL MED HÖJDJUSTERING OCH HYGIENKÅPA, HÖGER   
5207-EL BANO ELEKTRISK HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA
5207-MA BANO MANUELL HÖJDJUSTERING MED INBYGGNADSLÅDA



BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA UTAN  
HÖJDJUSTERING, VÄNSTER. DOLDA RÖR

Designed for care

5202/L  BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA, VÄNSTER
52070  BANO MONTERINGSFÄSTEN UTAN HÖJDJUSTERING

BYGG
VVS

OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten dolda rör: avslutas 
med avstängningsventiler med 3/8” utvändig 
gänga (G10). Det är viktigt att avstängnings-
ventilerna inte bygger ut längre än 70 mm 
från väggen. Avstängningsventilerna dras i 
enlighet med ritning. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 
mm.

Inkommande avlopp i vägg: Ø40 mm.

Avloppet avslutas utanför vägg med en dim 
40 mm x 88° avloppsböj.
.
P.g.a. inbyggnadskasettens djup är det viktigt 
att avloppsböjen ej bygger ut längre än 70 
mm till ytterkant av avlopp.

Måtten är angivet från färdigt golv.

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 mm.
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BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA UTAN  
HÖJDJUSTERING, VÄNSTER. UTANPÅLIGGANDE RÖR

Designed for care

5202/L  BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA, VÄNSTER
52070  BANO MONTERINGSFÄSTEN UTAN HÖJDJUSTERING

BYGG
VVS

OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten utanpåliggande rör: 
avslutas med avstängningsventiler med 3/8” 
utvändig gänga (G10). Det är viktigt att av-
stängningsventilerna inte bygger ut längre än 
70 mm från väggen. Avstängningsventilerna 
dras i enlighet med ritning. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 
mm.

Inkommande avlopp i golv: Ø40 mm.

Vid avloppet i golv, avslutas avloppet med en 
Ø40 mm x88° PP-böj, på 400 mm cc från golv 
och klamras i väggen. 

Avloppet får max bygga ut med 70mm från 
vägg för att ej ta i inbyggnads-lådan. 
(medföljer ej)

Måtten är angivet från färdigt golv.

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 mm.
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BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA UTAN 
HÖJDJUSTERING, HÖGER. DOLDA RÖR

Designed for care

5202/R  BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA, HÖGER   
52070  BANO MONTERINGSFÄSTEN UTAN HÖJDJUSTERING

BYGG
VVS

OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten dolda rör: avslutas 
med avstängningsventiler med 3/8” utvändig 
gänga (G10). Det är viktigt att avstängnings-
ventilerna inte bygger ut längre än 70 mm 
från väggen. Avstängningsventilerna dras i 
enlighet med ritning. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 
mm.

Inkommande avlopp: Ø40 mm.

Avloppet avslutas utanför vägg med en dim 
40mm x 88° avloppsböj.

P.g.a. inbyggnadskasettens djup är det viktigt 
att avloppsböjen ej bygger ut längre än 70 
mm till ytterkant av avlopp.

Måtten är angivet från färdigt golv.

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 mm.
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BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA UTAN 
HÖJDJUSTERING, HÖGER. UTANPÅLIGGANDE RÖR

Designed for care

5202/R  BANO TVÄTTSTÄLL MED HYGIENKÅPA, HÖGER 
52070  BANO MONTERINGSFÄSTEN UTAN HÖJDJUSTERING

BYGG
VVS

OBS! BYGG:
Belastningstestat till 300kg

Minimumkrav reglar: 45x195 mm
Höjd: Minst 900 mm, helst upp till tak.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! VVS:
Inkommande vatten utanpåliggande rör: 
avslutas med avstängningsventiler med 3/8” 
utvändig gänga (G10). Det är viktigt att av-
stängningsventilerna inte bygger ut längre än 
70 mm från väggen. Avstängningsventilerna 
dras i enlighet med ritning. 

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 
mm.

Inkommande avlopp i golv: Ansluts med 
Ø40 mm.

Vid avloppet i golv, avslutas avloppet med 
en Ø40 mm x88° PP-böj, på 400 mm cc från 
golv och klamras i väggen. 

Avloppet får max bygga ut med 70mm från 
vägg för att ej ta i inbyggnadslådan.
(medföljer ej)

Måtten är angivet från färdigt golv.

Maxhöjd överkant avstängningsventil: 500 mm.
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Bygg: Alla väggar ska ha skruvfast material godkänt för badrum även för resterande produkter så 
som spegel, belysning, krokar etc.

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggskivorna.
Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt område i ritningarna.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.
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BANO KASSETT/CISTERN MED HÖJDJUSTERING

5970S2-EL BANO KASSETT/CISTERN MED ELEKTRISK HÖJDJUSTERING 
5970-MA BANO KASSETT/CISTERN MED MANUELL HÖJDJUSTERING
5970-22 BANO PÅBYGGNADSMODUL TILL KASSETT/CISTERN, 50 MM
5970-23 BANO PÅBYGGNADSMODUL TILL KASSETT/CISTERN, 100 MM

BYGG
VVS
EL

Designed for care
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OBS! VVS
Vattenplacering sker normalt på vänstersidan enligt 
ritningen.

Placering av avstängningsventil: p.g.a. att delarna 
rör sig upp och ner när höjden på cisternen juste-
ras skall avstängningsventilen alltid placeras enligt 
ritningar/avlopp.

Inkommande vatten: avslutas med en avstäng-
ningsventil med ½” utvändig gänga (G15), med 
gängan pekandes uppåt.

Placering av avlopprör i golv:
dim. 110 avlopprör utan muff avslutas 40 mm över 
färdigt golv. 

Placering av avlopprör i vägg:
dim. 110 avlopprör avslutas 180 mm c/c över färdigt 
golv, kapas jämns med färdig vägg. 

OBS! För att följa Säker Vattens rekommendatio-
ner med 60 mm mellan vägg och avlopp krävs att 
påbyggnadsmodul används.

Färdigt golv

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 500 kg
Minimumkrav reglar/förstärkningar, 45x195mm

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.

Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elek-
trisk höjning och sänkning.

Elplaceringen sker normalt på höger sida enligt ritningen.

El-kabel/rör dras ut 500 mm och placeras 200 mm från 
färdigt golv och 100 mm från centrum avlopp för cisternen.

Elektriker kopplar in IP44-anslutningsdosa och ansluter 
elsladd efter installation av toalettmodulen/cisternen. 
(Anslutningsdosa medföljer ej).

BANO KASSETT/CISTERN MED HÖJDJUSTERING

BYGG
VVS
EL

Designed for care

5970S2-EL BANO KASSETT/CISTERN MED ELEKTRISK HÖJDJUSTERING 
5970-MA BANO KASSETT/CISTERN MED MANUELL HÖJDJUSTERING



BANO KASSETT/CISTERN MED HÖJDJUSTERING OCH  
AVLOPP I VÄGG

Designed for care

OBS! VVS:
Vattenplacering sker normalt på vänstersidan enligt ritningen.

Placering av avstängningsventil: p.g.a. att delarna rör sig upp och ner när 
höjden på cisternen justeras skall avstängningsventilen alltid placeras enligt 
ritningar/avlopp.

Inkommande vatten: avslutas med en avstängningsventil med ½” utvändig 
gänga (G15), med gängan pekandes uppåt.
 

Placering av av avlopprör i vägg:
Dim. 110 avlopprör avslutas 180 mm c/c över färdigt golv, kapas jämns med 
färdig vägg.

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 500 kg.

Minimumkrav för reglar/förstärkningar är 45x195 mm

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggskivorna.
Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt område i ritnin-
garna.

Färdigt golv

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elektrisk höjning och 
sänkning.

Elplaceringen sker normalt på höger sida enligt ritningen.

El-kabel/rör dras ut 500 mm och placeras 200 mm från färdigt golv och 
100 mm från centrum avlopp för cisternen.

Elektriker kopplar in IP44-anslutningsdosa och ansluter elsladd efter 
installation av toalettmodulen/cisternen. (Anslutningsdosa medföljer ej).
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Designed for care

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 500 kg

Minimumkrav för reglar/förstärkningar är 45x195 mm

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggski-
vorna.
Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt 
område i ritningarna.

OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elek-
trisk höjning och sänkning.

Elplaceringen sker normalt på höger sida enligt ritningen.

El-kabel/rör dras ut 500 mm och placeras 200 mm från 
färdigt golv och 100 mm från centrum avlopp för cisternen.

Elektriker kopplar in IP44-anslutningsdosa och ansluter 
elsladd efter installation av toalettmodulen/cisternen. 
(Anslutningsdosa medföljer ej).

OBS! VVS:
Vattenplacering sker normalt på vänstersidan enligt 
ritningen.

Placering av avstängningsventil: p.g.a att delarna 
rör sig upp och ner när höjden på cisternen juste-
ras skall avstängningsventilen alltid placeras enligt 
ritningar/avlopp.

Inkommande vatten: avslutas med en avstäng-
ningsventil med ½” utvändig gänga (G15), med 
gängan pekandes uppåt.

Utanpåliggande rör kan dras ned i centrum av 
toppen på påbyggnadsmodulen. Alternativt nere på 
båda sidorna.

Placering av avlopprör i golv:
dim. 110 avlopprör utan muff avslutas 40 mm över 
färdigt golv.

Placering av av avlopprör i vägg:
dim. 110 avlopprör avslutas 180 mm c/c över färdigt 
golv, kapas jämns med färdig vägg.

Färdigt golv

BYGG
VVS
EL

5970S2-EL BANO KASSETT/CISTERN MED ELEKTRISK HÖJDJUSTERING 
5970-MA BANO KASSETT/CISTERN MED MANUELL HÖJDJUSTERING
5970-22 BANO PÅBYGGNADSMODUL TILL KASSETT/CISTERN, 50 MM
5970-23 BANO PÅBYGGNADSMODUL TILL KASSETT/CISTERN, 100 MM

Kassett visas 
med tillhörande 
påbyggnads-
profil 5970-22

BANO KASSETT/CISTERN MED HÖJDJUSTERING OCH 
PÅBYGGNADSMODUL, UTANPÅLIGGANDE RÖR
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BANO KASSETT/CISTERN MED HÖJDJUSTERING OCH 
PÅBYGGNADSMODUL, UTANPÅLIGGANDE RÖR

Designed for care

OBS! VVS:
Vattenplacering sker normalt på vänstersidan enligt ritningen.

Placering av avstängningsventil: p.g.a. att delarna rör sig upp och ner när 
höjden på cisternen justeras skall avstängningsventilen alltid placeras enligt 
ritningar/avlopp.

Inkommande vatten: avslutas med en avstängningsventil med ½” utvändig 
gänga (G15), med gängan pekandes uppåt.

Utanpåliggande rör kan dras ned i centrum av toppen på påbyggnadsmodu-
len. Alternativt nere på båda sidorna. 

Placering av avlopprör i golv:
dim. 110 avlopprör utan muff avslutas 40 mm över färdigt golv.

Placering av av avlopprör i vägg:
dim. 110 avlopprör avslutas 180 mm c/c över färdigt golv, kapas jämns med 
färdig vägg.

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 500 kg.

Minimumkrav för reglar/förstärkningar är 45x195 mm

Förstärkningarna/reglarna ska ligga helt intill väggskivorna.
Förstärkningarna/reglarna är indikerade med ett snedställt område i ritnin-
garna.
OBS! EL:
Elektrisk installation gäller endast för produkter med elektrisk höjning och 
sänkning.

Elplaceringen sker normalt på höger sida enligt ritningen.

El-kabel/rör dras ut 500 mm och placeras 200 mm från färdigt golv och 
100 mm från centrum avlopp för cisternen.

Elektriker kopplar in IP44-anslutningsdosa och ansluter elsladd efter 
installation av toalettmodulen/cisternen. (Anslutningsdosa medföljer ej).

BYGG
VVS
EL
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Färdigt golv
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BANO STÖDHANDTAG, VINKEL

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.
Bygg: Alla väggar ska ha skruvfast material godkänt för våtrum för resterande produkter så som spegel, belysning, krokar etc. 

BYGG5591/L BANO STÖDHANDTAG, VÄNSTERVINKEL
5591/R BANO STÖDHANDTAG, HÖGERVINKEL

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 500kg.

Minimumkrav reglar/
förstärkningar:
45x195 mm
Alternativt 15mm 
konstruktionsplywood 
heltäckande

B: minst 300mm
H: minst 300 mm

Förstärkningarna/
reglarna ska ligga helt intill 
väggskivan.

Förstärkningarna/reglarna är 
indikerade med ett snedställt 
område.

Vänster Höger

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 500kg.

Minimumkrav reglar/
förstärkningar:
45x195 mm
Alternativt 15mm 
konstruktionsplywood 
heltäckande

B: minst 300mm
H: minst 300 mm

Förstärkningarna/reglarna ska 
ligga helt intill väggskivan.

Förstärkningarna/reglarna är 
indikerade med ett snedställt 
område.

BANO DUSCHSTÅNG/STÖDHANDTAG

BYGG

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.
Bygg: Alla väggar ska ha skruvfast material godkänt för våtrum för resterande produkter så som spegel, belysning, krokar etc. 

5581/L BANO DUSCHSTÅNG/STÖDHANDTAG, VÄNSTERVINKEL
5581/R BANO DUSCHSTÅNG/STÖDHANDTAG, HÖGERVINKEL

Vänster Höger

Designed for care

BANO DUSCHSTÅNG/STÖDHANDTAG



BANO DUSCHSITS

BYGG

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.
Bygg: Alla väggar ska ha skruvfast material godkänt för våtrum för resterande produkter så som spegel, belysning, krokar etc. 

5700-02 DUSCHSITS MED HÖJDJUSTERING

OBS! BYGG:
Belastningstestad för 
500kg.

Minimumkrav reglar/
förstärkningar:
45x195 mm
H: minst 900 mm, gärna 
upp till tak

Förstärkningarna/
reglarna ska ligga helt intill 
väggskivan.

Förstärkningarna/reglarna 
är indikerade med ett 
snedställt område.

17/18

OBS! VVS:
Höjd 750 mm över färdigt golv, 
avslutas utanpå färdig vägg med 
excenterkopplingar/blandar-
fäste/blandarskena för 150mm, 
¾” utvändig gänga (G20), med 
avstängningar. Europastandard.

BANO DUSCHBLANDARE, TERMOSTAT

VVS

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.

58820  BANO DUSCHBLANDARE, TERMOSTAT

Designed for care



Vänstermodell

Designed for care

BANO BELYSNING

OBS! EL:
Uttag för lysarmatur över spegeln, 
1950 mm över färdigt golv.

Elektriker kopplar till belysningen 
efter montering.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.

5114, 5115 BANO BELYSNING

OBS! BYGG:
Belastningstestat för 400 kg.

Minimumkrav reglar/
förstärkningar:
45x195 mm
B:  400 mm
H: 200 mm
Alternativt 15 mm 
konstruktionsplywood 
heltäckande.

Förstärkningarna/reglarna ska 
ligga helt intill väggskivan.

Förstärkningarna/reglarna är 
indikerade med ett snedställt 
område.

OBS! EL:
Uttag för elektriskt eluttag inne 
i skåp, 900 mm över färdigt 
golv.

El-rör/ledning dras ut 
minimum 400 mm från vägg 
före montering av skåp.

Elektriker levererar/monterar 
eluttag efter att skåpet är 
monterat.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.
Bygg: Alla väggar ska ha skruvfast material godkänt för våtrum för resterande produkter så som 
spegel, belysning, krokar etc. 

5302D/L BANO HÖGSKÅP MED STÖDHANDTAG, VÄNSTER
5302D/R BANO HÖGSKÅP MED STÖDHANDTAG, HÖGER

BANO HÖGSKÅP MED STÖDHANDTAG 
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