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Bano WC-stödhandtag / ryggstöd / väggstödhandtag / duschstång / duschsits / tillbehör

Drift- och skötseldokumentation
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Bano WC-stödhandtag
Drift- och skötseldokumentation
Produkter:
5600/R-02 höger och 5600/L-02 vänster
900 mm Bano grått stödhandtag med höjdjustering
5607/R-02 höger och 5607/L-02 vänster
700 mm Bano grått stödhandtag med höjdjustering

5600/L-02

5600/R-B-02 höger och 5600/L-B-02 vänster
900 mm Bano svart stödhandtag med höjdjustering
5607/R-B-02 höger och 5607/L-B-02 vänster
700 mm Bano svart stödhandtag med höjdjustering

5601-02

5601-02 900 mm Bano grått stödhandtag utan höjdjustering
5608-02 700 mm Bano grått stödhandtag utan höjdjustering
5601-B-02 900 mm Bano svart stödhandtag utan höjdjustering
5608-B-02 700 mm Bano svart stödhandtag utan höjdjustering

5603

5603 Bano WC-stödhandtag- 900 mm- grå
för kasset 5970S-EL och 5970-MA
5604 Bano WC-stödhandtag- 700 mm- grå
för kasset 5970S-EL och 5970-MA
5603-B Bano WC-stödhandtag- 900 mm- svart
för kasset 5970S-EL och 5970-MA
5604-B Bano WC-stödhandtag- 700 mm- svart
för kasset 5970S-EL och 5970-MA
5603-EL Bano WC-stödhandtag med elknapp i handtaget- 900 mm- grå
För kasset 5970S-EL
5604-EL Bano WC-stödhandtag med elknapp i handtaget- 700 mm- grå
För kasset 5970S-EL

5972-04

5972-04 Bano ryggstöd - grå- för 5975 WC-skål
5972-04-B Bano ryggstöd - svart- för 5975 WC-skål

Materialspecifikation
• WC-stödhandtag: integralskum med polyuretanlack
• Fästskenor: natureloxerad aluminiumlegering
• Plastknoppar: formsprutad polypropylen

• Ryggstöd: Integralskum med polyuretanlack

Skötsel
För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel.
Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att
använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning
Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och
lösningsmedel får ej användas.
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!
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Bano duchstång och väggstödhandtag
Drift- och skötseldokumentation
Produkter:
5581/L-G Bano duschstång- vänster- grå
5581/R-G Bano duschstång- höger- grå
5581/L Bano duschstång- vänster- vit
5581/R Bano duschstång- höger- vit
5581/L-B Bano duschstång- vänster- svart metallic
5581/R-B Bano duschstång- höger- svart metallic
5591/ L-G Bano vinklat stödhandtag- vänster- grå
5591/ R-G Bano vinklat stödhandtag- höger- grå
5591/ L Bano vinklat stödhandtag- vänster- vit
5591/ R Bano vinklat stödhandtag- höger- vit
5591/ L-B Bano vinklat stödhandtag- vänster
svart metallic
5591/ R-B Bano vinklat stödhandtag- höger
svart metallic

5581/L-G

5311-G

5581/R-G

5440-G Stödhandtag 400 mm- grå
5460-G Stödhandtag 600 mm- grå
5480-G Stödhandtag 800 mm- grå
54100-G Stödhandtag 1000 mm- grå
5440 Stödhandtag 400 mm- vit
5460 Stödhandtag 600 mm- vit
5480 Stödhandtag 800 mm- vit
54100 Stödhandtag 1000 mm- vit

5591/L-G

5591/R-G

5440-B Stödhandtag 400 mm- svart metallic
5460-B Stödhandtag 600 mm- svart metallic
5480-B Stödhandtag 800 mm- svart metallic
54100-B Stödhandtag 1000 mm- svart metallic
5311-G Bano stödhandtag till högskåp- grå
5311-W Bano stödhandtag till högskåp- vit

5440-G

5311-B stödhandtag till högskåp- svart metallic

5460-G
5480-G

Materialspecifikation

54100-G

• Stödhandtag, vinklat stödhandtag, duschstång:
antibakteriell pulverlackerad aluminium, nylon,
rostfria skruvar.
• Handduschhållare: nylon, ABS-plast

Skötsel
För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel. Spreja
och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda
rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning
Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och
lösningsmedel får ej användas.
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!
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Bano dushsits och sidostöd
Drift- och skötseldokumentation
Produkter:
5700-02 Bano duschsits med höjdjustering- grå
5700-B-02 Bano duschsits med höjdjustering- svart
5700-02

5701-02 Bano duschsits utan höjdjustering- grå
5701-B-02 Bano duschsits utan höjdjustering- svart
5710-02 Bano sidostöd- grå
5710-B-02 Bano sidostöd- svart

5701-02

5710-02

Materialspecifikation
• Duschsits och sidostöd: integralskum med polyuretanlack
• Fästskenor: natureloxerad aluminiumlegering
• Plastknoppar: formsprutad polypropylen

Skötsel
För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel.
Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra
att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning
Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och
lösningsmedel får ej användas.
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!
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Bano tillbehör
Drift- och skötseldokumentation
Produkter:
3477-G Bano vägghängd toalettborste - grå
3477 Bano vägghängd toalettborste- vit
5400/G Bano enkelkrok- grå
5400 Bano enkelkrok- vit
5400/B Bano enkelkrok- svart
5402-G Bano dubbelkrok- grå
5402 Bano dubbelkrok- vit

3477-G

5402-B Bano dubbelkrok- svart
5491-G Bano badrumshylla - grå
5491 Bano badrumshylla - vit
5491-B Bano badrumshylla- svart
5596-G Bano duschhylla- grå
5596 Bano duschhylla- vit
5596-B Bano duschhylla- svart

5402-G

5400-G

5596-G

5491-G

5496-G Bano papperskorg 10L- grå
5496 Bano papperskorg 10L- vit
5510 Bano kryck-och käpphållare

Materialspecifikation

5496-G

• Duschhylla/ badrumshylla: nylon
• Badrumskrok: Helgjuten i nylon
• Papperskorg: Nylon
• Toalettborste: Gjuten i polypropenplast med hållare i
ABS-plast
• Kryck- och käpphållare: ABS-plast och gummi

5510

Skötsel
För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel. Spreja
och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda
rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning
Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och
lösningsmedel får ej användas.
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!
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