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Med Bano drejbart toilet kan sædet enkelt drejes 290 grader, hvilket forenkler tilgangen til toilettet. 
Toilet sædet kan højdejusteres elektrisk.

Dårligt tilpassede badeværelser skaber uoverkommelige hindringer i forflytningssituationer. Det innovative WeC
fjerner disse hindringer, og sætter en ny standard for tilgængelighed på badeværelser. I stedet for at brugeren
skal tilpasse sig badeværelset, tilpasser badeværelset sig brugeren. Det giver brugeren øget tryghed, øget
selvstændighed samt øget værdighed.
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This drawing is for reference only. For production, you will be provided with a 3D DAK model

Unless otherwise stated, tolerances:
Dim.: ISO 2768-mk     Threads: 6g/6H    Surface: Ra 6.3

Elektrisk hæve/sænk
Brugere med nedsat gangfunktion
er afhængig af at kunne hæve
toilettet, så benene løftes fri fra
gulvet for at kunne foretage en
tryg og enkel drejning. Bano 
drejbart toilet kan
hæves og sænkes 200mm, og har
en løftekapacitet på 300kg. Den
elektriske hæve/sænke-funktion
betjenes enkelt fra et integreret
panel som er i begge toilettets
støttehåndtag. 
I vægmodulet er der et integreret 
styringssystem for hæve/sænke-
funktionen.Modulet er fleksibelt og 
kan derfor monteres i eksisterende 
badeværelser med gulvmonterede
og vægmonterede toiletter.

Drejbart toilet
Toiletsædet drejes enkelt ved
hjælp af en udløsermekanisme
integreret i toilettets støttehåndtag.
Støttehåndtaget kan hæves og
sænkes. Rygstøtten og toiletsædet
kan enkelt fjernes i forbindelse
med rengøring.
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Bano drejbart toilet produceres i stærke materialer som tåler stor 
belastning og høj slitage. Innovative løsninger giver optimal funktionalitet 
og komfort. Porcelænsskålen er designet til enkel rengøring.

Alle overflader er produceret i innovative kompositmaterialer. Dette
øger komforten da man undgår en kold og ubehagelig oplevelse.
Toiletsædet er designet til en behagelig siddekomfort og har en
rengøringsvenlig overflade.

Cisternen er produceret i korrosionsbehandlet stål med dæksel i
vakuumformet komposit.

Materialer

Produktnummer:    5920
Vægt:      80kg
Maks belastning:    500kg
Maks løftekapacitet:    300kg
Maks belastning støttehåndtag:  250kg
Højdejustering:    200mm
Vendediameter støttehåndtag:  850mm

Indvendig dimension toiletsæde 281 x 232mm
Elektrisk hæve/sænke-betjening i begge støttehåndtag
Rotationsbetjening i begge støttehåndtag
Skyllevolumen: Todelt 3-6 l - Justerbart til 4,5-7 l
Skyllehastighed: 1,8 l/s - Justerbart til 2,2 l/s
Strømforsyning: 230V IPX6

Ændringer kan forekomme.

Farvekoder: 
Cisternedæksel: RAL9016
Støttehåndtag og sæde: RAL 7001

Teknisk
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Bano drejbart toilet med skylle- och tørrefunktion

Bano drejbart toilet kan leveres med skylle- og tørrefunktion. En enkel 
og brugervendlig løsning som giver et behageligt toiletbesøg der
rengører meden varm og behagelig vandstråle.

Enkel i brug
Helautomatisk rengøringscyklus med kun et enkelt knappetryk.
Automatisk forhånds- og efterrengøring af brusedysen med rent vand. 
Effektiv rengøring 
Rengører med en varm og behagelig vandstråle.
Behagelig tørrefunktion 
Efter rengøringen starter tørringen med en behagelig tempereret luft.
Intet behov for afkalkning  
Skyllesystemet tømmes for vand efter hver skylning, hvilket fjerner
risikoen for kalkdannelse. Dette betyder at toilettet ikke har
behov for jævnlig services eller påfyldning af afkalkingsmiddel.

Produktnummer:    5930
Varighed af skyl:    180s
Varighed af tørring:    180s
Kapslingsgrad:    IPX6
Mærkespænding:    230V AC
Netfrekvens:     50Hz
Indgangsstrøm:    1200W
Strømningstryk:    1,5-10 bar
Vandtemperatur fabriksindstilling:  37°C
Gennemstrømsmængde:   0,5 l/min

Ændringer kan forekomme.



B BANOi ®

Designed for care

Bano drejbart toilet

Kontakt

I tilfælde af fabrikationsfejl lader Bano kunden 
ombytte produktet til et tilsvarende produkt 
eller et produkt med lignende egenskaber i 
tre år regnet fra installationsdatoen.

Bano Danmark AS

Bano Danmark AS
Møllehaven 8
DK 4040 J yllinge
post@bano.dk
www.bano.dk

Bano Home Care

Mikael Østergaard Larsen
Salgschef/ergoterapeut
Telefon: 26 24 55 14
mikael@bano.dk

Trine Knudsen Thyrrestrup 
Projektleder/ergoterapeut
Telefon: 40 84 37 79
trine@bano.dk

Hovedkontor

Bano AS
Industrivegen 22
NO-6823 Sandane
Telefon: 57 86 98 00
post@bano.no
www.bano.no
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