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BANO konceptet
Banos koncept indebærer en gennemtænkt 
placering af alle badeværelsets elementer. 
Med henblik på at sikre den bedst mulige 
funktionalitet er hvert enkelt produkt tilpasset og 
videreudviklet gennem mange års test og brug.

Med henblik på at udvikle et badeværelse, der 
bidrager til, at mennesker med nedsat fysik skal 
kunne bevæge sig optimalt på badeværelset, har 
Bano i over fem år forsket i menneskers naturlige 
bevægelsesmønstre. Resultatet er et 
badeværelseskoncept, der giver brugeren tryghed 
og mulighed for selvstændighed.

Hovedpunkterne i Banos koncept:
• Funktionelle badeværelser – gennem fleksibilitet
• Stor livskvalitet – gennem øget selvstændighed
• Forbedret arbejdsmiljø – reduceret belastning af plejeren
• Højdejustering – kan tilpasses alle beboere
• Bano support – kvalitetssikring i alle led

Bano is designed for care.
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Indhold

Banos produkter opfylder kravene til 
EUs sikkerhedskrav i “Direktivet for 
medicinsk udstyr” 93/42/EEC”, klasse 1. 

 

 I tilfælde af fabrikationsfejl lader Bano kunden 
 ombytte produktet til et tilsvarende produkt eller
 et produkt med lignende egenskaber i 3 år 
 regnet fra installationsdatoen. 
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Højdejusterbart toilet / cisterne

Elektrisk eller manuel
Cisternen leveres enten med et manuelt håndtag eller elektrisk højdejustering. 
Med et enkelt greb kan man let justere højden på toilettet og de tilhørende 
støttehåndtag ved toilett. For badeværelser med synlige rør skal der benyttes 
et påbygningsmodul. Se gældende grænsesnit for detaljer. 
Maks. vægtbelastning: 500 kg

 

Toilettet er udstyret med en trykknap for 
elektrisk højdejustering. Ved hjælp af simple 
tiltag kan både toilet og armlæn justeres.
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Enkel og hurtig højdejustering
Banos højdejusterbare toilet/cisterner kan justeres enten manuelt med et håndtag, 
eller elektrisk. Dette er for at lette plejerens arbejde således, at man hurtigt og 
enkelt kan tilpasse toilettet til brugerens højde.

5

Toilet støttehåndtag kan klappes op
for bedre tilgængelighed.



Bano højdejusterbart toilet / cisterne
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Højden fra gulv til toiletkant, kan 
reguleres fra 410 til 610 mm.
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5970S2-EL 
Bano højdejusterbart 
toilet- elektrisk
Hvid

5970S2-EL-G 
Bano højdejusterbart 
toilet- elektrisk 
Grå

5970S2-EL-B 
Bano højdejusterbart 
toilet- elektrisk
Sort

5970-MA 
Bano højdejusterbart 
toilet- manuel
Hvid

5970-MA-G 
Bano højdejusterbart 
toilet- manuel
Grå

5970S-MA-B 
Bano højdejusterbart 
toilet- manuel
Sort

Bano højdejusterbart toilet- manuel
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Bano højdejusterbart toilet- elektrisk

Valgfri placering 
af elektrisk 
knap



5970-22 afstandskasse for 
cisterne 50 mm
5970-23 afstandskasse for 
cisterne 100 mm

5216  60 mm træskruer
5218  80 mm træskruer

Bano toiletskål 
 

Bano valgfri tilbehør

Bano toiletsæde med låg

5970-03 hvid

5970-06 grå

5970-04 sort

5970-07 rød

5603-B 900 mm- sort støttehåndtag for 5970S-EL og 5970-MA 2
højdejusterbart toilet, montering på cisterne
 
5604-B 700 mm-sort støttehåndtag for 5970S2-EL og 5970-MA 
højdejusterbart toilet, montering på cisterne

5965  toiletskål 530 mm 

5975  toiletskål 700 mm

Bano hvidt toiletbørste 

3477 hvid holder

3477-G grå holder
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For teknisk information se side 38

For teknisk information se side 24For teknisk information, se side 24

5603-EL 900 mm gråt støttehåndtag med elektrisk knap i håndtaget
For højdejusterbart toilet 5970S2-EL og 5970-MA - montering på cisterne         
5604-EL 700 mm gråt støttehåndtag med elektrisk knap i håndtaget
For højdejusterbart toilet 5970S2-EL og 5970-MA - montering på cisterne   

5603  900 mm- gråt støttehåndtag for 5970S2-EL og 5970-MA 
højdejusterbart toilet, montering på cisterne  
5604 700 mm- gråt støttehåndtag for 5970S2-EL og 5970-MA 
højdejusterbart toilet, montering på cisterne         

Bano højdejusterbart toilet / cisterne

Tilbehør 
Bano ryglæn til 700 mm 
5975 toiletskål

5972-03B sort

5972-03 grå 

For teknisk information se side 34-35
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Hygiejnevask

Hygiejnevasken bruges sammen med Bano monteringsbeslag med 
højdejustering (5207-EL, elektrisk, eller 5207-MA, manuel ). 
Højdejustering hjælper til at reducere belastningen for plejerne ved at 
håndvasken hurtigt og enkelt kan tilpasses den enkelte brugers højde. 
Højdejusteringen kan enkelt betjenes af en person.
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Et integreret støttehåndtag i vasken øger 
sikkerheden i de daglige gøremål og ved 
forflytninger. Maks vægtbelastning: 300kg 
på støttehåndtaget.

Valgfri placering af elektrisk knap.
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Bano højdejusteringsmodul for 5202-L og 5202-R hygiejnevask

52070 Bano monteringsbeslag uden højdejustering- til hygiejnevask 5202

5207-EL Bano højdejusteringsmodul 
elektrisk- til hygiejnevask 5202

5207-MA Bano højdejusteringsmodul 
manuelt med håndtag- til hygiejnevask 5202

70
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Bano hygiejnevask for højdejusteringsmodul 5207-EL, 5207-MA og 52070 

5202/R-W (højre)    
5202/L-W (venstre) 
Hygiejnevask
Hvidt støttehåndtag 
1032 x 588 mm

5202/R-B (højre)    
5202/L-B (venstre) 
Hygiejnevask
Sort metallic støttehåndtag
1032 x 588 mm

5202/R (højre)   
5202/L (venstre)
Hygiejnevask
Gråt støttehåndtag
1032 x 588 mm 

VenstreHøjre

10

1032

58
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Bano monteringsbeslag uden højdejustering

Hygiejnisk og enkel rengøring
Bano hygiejnevask er lavet specielt med tanke på enkel og hygiejnisk rengøring. På undersiden er der 
monteret et dæksel som skjuler afløbsrør og forenkler rengøring. 
Funktionelt udformet
Hygiejnevasken er funktionelt udformet for at tilgodese brugerens behov. Der er et solidt håndtag monteret 
i forkanten som øger trygheden for brugeren. Hygiejnevasken har afløbskant foran på vasken og er dermed 
godt tilpasset kørestolsbrugere. Det er god afsætningsplads på begge sider af hygiejnevasken.

Højdejustering hjælper til at reducere belastningen for plejerne ved at håndvasken hurtigt og 
enkelt kan tilpasses den enkelte brugers højde. Højdejusteringen kan enkelt betjenes. 

52094 Bano fleksible afløbsrør

5805 Bano vaskarmatur 
         med lang stamme

For teknisk information se side 43
For teknisk information se side 30

Tilbehør

B BANO®

Designed for care



5805 Bano vaskarmatur med lang stamme 

11For teknisk information se side 43 For teknisk information se side 30

5200/R-W (høyre) og 5200/L-W (venstre)
Standardvask 
Hvidt støttehåndtag 1000 x 500 mm

5200/R-B (højre) og 5200/L-B (venstre) 
Standardvask
Sort metallic støttehåndtag 1000 x 500 mm

5200/R (højre) og 5200/L (venstre) 
Standardvask 
Gråt støttehåndtag 1000 x 500 mm

Bano standardvask

1000

50
0

Højre Venstre

Bano standardvask er funktionel, så den imødekommer brugerens behov. Et integreret støttehåndtag 
øger trygheden i daglige gøremål. Der er også et afløb forrest i håndvasken til brug ved tandbørstning, 
ansigtsvask m.m. Dette er specielt praktisk for dem, der bruger håndvasken siddende. Standardvasken 
leveres med Banos fleksible afløbsrør, som monteres helt ind til væggen for at give kørestolsbrugere god 
plads. På hver side af håndvasken er der god plads til toiletsager.

Håndvasken kan leveres med monteringsbeslag med eller uden manuel højdejustering. På det justerbare 
beslag kan håndvasken justeres fra 700 – 900 mm. Standardhøjden er 800 mm. 
Standardvasken er belastningstestet til 300 kg. 

  5207-02 Bano monteringsbeslag
  med højdejustering-grå 

52088 Bano monteringsbeslag
uden højdejustering 

42
4

42
4

240 x 52 mm

52094 Bano fleksible afløbsrør

Tilbehør for standardvask 5200 

  5207-B-02 Bano monteringsbeslag
  med højdejustering-sort 

B BANO®
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Bano universalvask

Leveres inklusiv monteringsbeslag som standard. Håndvasken kan benyttes fritstående 
mod en væg eller sammen med et sideskab. Håndvasken har god plads til begge sider til 
opbevaring af toiletsager. Derudover er håndvasken 600 mm dyb og har en flad bund, så 
den er let at anvende for kørestolsbrugere. Anbefales leveret med Bano afløbsrør, der kan 
lægges helt ind til væggen. 

Håndtaget foran giver god støtte, 
når brugeren skal bevæge sig til 
og fra håndvasken.
Belastningstestet til 300 kg.
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800

600

275

 
 7201     Bano universalvask med monteringbeslag- gråt støttehåndtag- uden højdejustering

800

600

7200 Bano universalvask uden støttehåndtag- uden højdejustering 

 
  
 7201-W Bano universalvask med monteringbeslag- hvidt støttehåndtag- uden højdejustering 

 
  
7202-W-02 Bano universal vask med hvidt støttehåndtag med højdejustering
  

 
7202-02 Bano universal vask med gråt støttehåndtag med højdejustering
 

 7201-B  Bano universalvask med monteringbeslag- sort metallic støttehåndtag- uden højdejustering

7202-B-02  Bano universal vask med sort metallic støttehåndtag med højdejustering  

52094 Bano fleksible afløbsrør 5805 Bano vaskarmatur med lang stamme 

Tilbehør

42
4

42
4

Højdejustering

Bano universalvask

13

For teknisk information se side 43 For teknisk information se side 30

Bano universalvask med støttehåndtag og højdejustering  800 x 600 mm

800

600

Bano universalvask med monteringbeslag og støttehåndtag- uden højdejustering  800 x 600 mm

190

60

637

Bano universalvask uden støttehåndtag 800 x 600 mm- uden højdejustering

B BANO®
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Bano standard HC vask

 8200 Bano standard HC vask 655 x 560 mm

Bano standard HC vask er enkel og prisvenlig. Den leveres med monteringsbeslag 
og er beregnet til brug med Banos fleksible afløbsrør, som giver god plads under 
håndvasken til kørestolsbrugere. 

14
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20

560
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280655

20
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52094 Bano fleksible afløbsrør

5805 Bano vaskarmatur med lang stamme 

Tilbehør

Bano standard HC vask

For teknisk information se side 43

For teknisk information se side 30
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Sædet kan slås op mod væggen, når 
det ikke er i brug.
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Brusesæde

Bano tilbyder et brusesæde med mange fordele. Det er ergonomisk udformet og 
belagt med integralskum, som giver en blød og varm overflade. Hullet i midten sikrer 
et godt vandafløb. Brusesædet er let at rengøre. 

Med eller uden højdejustering
- Brusesædet kan leveres med monteringsbeslag med eller uden højdejustering. 
  Højden på brusesædet er let at justere. 
- Brusesædet kan justeres fra 400–600 mm (200 mm). 
- De væghængte monteringsbeslag sikrer en solid konstruktion, og 
  brusesædet er belastningstestet til 500 kg. 
Med eller uden armlæn
Hvis brugeren har brug for ekstra støtte, kan der sættes armlæn på samme 
vægskinne som brusesædet. De er fremstillet i samme materiale som brusesædet. 
Armlænene leveres separat.

B BANO®
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5700-02 Bano brusesæde 

Med højdejustering og armlæn

5700-02 Bano brusesæde 
med højdejustering- grå

5710-02 Bano armlæn- grå

5700-B-02 Bano brusesæde 
med højdejustering- sort

5701-02 Bano brusesæde uden højdejustering- grå 

Uden højdejustering 

5701-B-02 Bano brusesæde uden højdejustering- sort 

5710-B- 02 Bano armlæn- sort

5700-02 Bano 
med højdejustering- grå

5700-B-02 Bano brusesæde 
med højdejustering- sort

Med højdejustering

42
5

30
0

Bano brusesæde
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Brusestang

Banos brusestang er en kombineret 
brusestang og støttehåndtag.

Banos brusestang har en vinkelform, som gør den særlig fleksibel i brug. 
Brusestangen fås i både en højre og venstrevinklet udgave. Leveres uden 
samlinger, hvilket giver bedre hygiejne og lettere montering. 
Støttehåndtaget er belagt med antibakterielt puro-coat-lak, som giver 
optimalt greb.  

Belastningstestet til 500 kg

18
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Bano brusestang

5596-G Bano brusehylde- grå

5596-B Bano brusehylde- sort

5596     Bano brusehylde- hvid 58820-01 16 Bano brusehoved og slange

58820 Bano brusearmatur 150 c/c

Tilbehør

Venstre Højre

Bano brusehovedholder
Specialudviklet brusehovedholder, 
som kan reguleres op og ned, så 
højden bliver ideel, uanset om 
brugeren sidder eller står

19

For teknisk information se side 31

For teknisk information se side 37

For teknisk information se side 31

Bano brusehylde 200 x 130 mm

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

B BANO®

Designed for care



Bano støttehåndtag til væg

Leveres uden samlinger, hvilket giver bedre hygiejne og lettere montering. 
Støttehåndtaget er belagt med antibakterielt puro-coat lak, der giver optimalt greb.  
 

Belastningstestet til 500 kg.  

20
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Bano støttehåndtag L formet til væg

Tilbehør

Ø 32

72
40

790

861

790

857

674

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

Venstre Højre

21

Bano brusehylde 200 x 130 mm Bano hylde for toilettaske 345 x 149 mm

5491-G Bano hylde for toilettaske- grå

5491 Bano hylde for toilettaske- hvid        

5491-B Bano hylde for toilettaske- sort

5596-G Bano brusehylde- grå

5596-B Bano brusehylde- sort

5596 Bano brusehylde- hvid

For teknisk information se side 37 For teknisk information se side 37

Banos støttehåndtag har en vinkelform, som gør den særlig fleksibel i brug. 
Støttehåndtaget fås i en højre og venstrevinklet udgave.

B BANO®
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Bano støttehåndtag til væg

Bedre hygiejne 
Leveres uden samlinger, hvilket giver bedre hygiejne og lettere montering. 32 mm tykkelse 
kombineret med antibakteriel pulverlak giver et optimalt greb. 40 mm afstand mellem greb 
og væg giver et bedre design og større tryghed for brugeren. 
Belastningstestet til 500 kg.
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Bano støttehåndtag til vægB BANO®
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Bano støttehåndtag til væg

5402-G Bano dobbeltkrog- grå

5402 Bano dobbeltkrog- hvid

5402-B Bano dobbeltkrog- 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

Tilbehør

23
For teknisk information se side 41

Bano brusehylde 200 x 130 mm Bano hylde for toilettaske 345 x 149 mm

5491-G Bano hylde for toilettaske - grå

5491 Bano hylde for toilettaske - hvid        

5491-B Bano hylde for toilettaske - sort

5596-G Bano brusehylde- grå

5596-B Bano brusehylde- sort

5596 Bano brusehylde- hvid

For teknisk information se side 36-37 For teknisk information se side 36-37

Bano dobbeltkrog

400

40
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800

1000
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5965 Bano toiletskål 530 mm

5975 Bano toiletskål 700 mm

5970-03 Bano toiletsæde med låg- hvid

5970-06 Bano toiletsæde med låg- grå

5970-04 Bano toiletsæde med låg- sort

5970-07 Bano toiletsæde med låg- rød

Bano toiletsæde med låg

Bano toiletskål og toiletsæde med låg
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Væghængt toilet til Bano cisterne
Bano toiletet er ergonomisk udformet, så man sidder trygt og behageligt. 
Hygiejnisk og stabilt toiletsæde
Under toiletsædet er der sideklodser, som giver bedre stabilitet, når brugeren bevæger sig til 
og fra toilettet.

B BANO®
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5600/R-02 højre og 5600/L-02 venstre- 900 mm 
Toilet støttehåndtag med højdejustering- grå
For montering på væg
5607/R-02 højre og 5607/L-02 venstre- 700 mm 
Toilet støttehåndtag med højdejustering- grå
For montering på væg

5600/R-B-02 højre og 5600/L-B-02 venstre- 900 mm
Toilet støttehåndtag med højdejustering- sort
For montering på væg
5607/R-B-02 højre og 5607/L-B-02 venstre- 700 mm
Toilet støttehåndtag med højdejustering- sort
For montering på væg

5601-02 900 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering- grå- For montering på væg  
5608-02 700 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering-  grå- For montering på væg

5601-B-02 900 mm toilet støttehåndtag 
uden højdejustering- sort- For montering på væg  
5608-B-02 700 mm toilet støttehåndtag
uden højdejustering- sort- For montering på væg 

5970-10 Bano standard cisterne 

Bano toilet støttehåndtag 

25

Bano hvidt toiletbørster 

3477 hvidt holder

3477-G gråt holder

Tilbehør for Bano toiletskål

5970-02 11 Bano højdejusterbar cisterne, 70 mm
til indbygning

Manuel højdejustering
Højden på støttehåndtaget er let at justere. Støttehåndtaget kan justeres fra 700–900 mm. Den generøse 
længde (900 mm) giver god ergonomisk støtte. Ved at bøje sig fremover og benytte styrken i overkroppen, 
kan beboeren bevæge sig til og fra toilettet. 
Bano tilbyder også et støttehåndtag med og uden højdejustering på 700 mm. Dette kan benyttes på steder, 
hvor man har begrænset plads. For enden er der et smart udformet «håndtag», som giver et godt og trygt greb. 
Belastningstestet til 400 kg. Når det ikke er i brug, kan støttehåndtaget slås op på væggen for at frigøre gulvplads.

For teknisk information se side 38

900
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Bano ryglæn til 700 mm 5975 toiletskål

5972-03B sort

5972-03 grå 

For teknisk information se side 34-35
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Skabet og støttegrebet er 
specialkonstrueret, så det kan 
tåle en belastning på 400 kg.

Skabe
Badeværelsesskabet indeholder en række gennemtænkte elementer. Det har en solid 
konstruktion og passer til Banos håndvaske. Der er gjort plads til det elektriske udtag 
inde i skabet, hvor det er godt beskyttet mod vandstænk. El-udtagets placering giver 
også god tilgængelighed for kørestolsbrugere. Nederst i skabet er der en trådkurv, 
der kan trækkes ud. Ved monteringen kan skabsdøren hængsles til højre eller venstre 
med det integrerede støttehåndtag på modsatte side.
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Bano højskab leveres med 
integreret dæmper på skuffer 
og døre.
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5302-30D5302 D

5311-B Bano støttehåndtag til højskab 
             sort metallic

5311 Bano støttehåndtag til højskab- grå

Venstre

5303-44/R (højre)    Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 400 x 400 mm
5303-44/L (venstre) Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 400 x 400 mm

Højre

Venstre

5302D/R (højre)    Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 400 x 400 mm
5302D/L (venstre) Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 400 x 400 mm

5302-30D/R (højre)    Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 300 x 400 mm
 5302-30D/L (venstre) Bano hvidt standardhøjskab, 1800 x 300 x 400 mm

Bano hvidt standardhøjskab 

Tilbehør

5303-34/R (højre)    Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 300 x 400 mm
5303-34/L (venstre) Bano hvidt højskab med 2 låger, 1800 x 300 x 400 mm
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Bano specialskab med låge

5304-34 Bano specialskab uden låge, hvid, 1330 x 300 x 380 mm

8300-W Bano liggende skab, hvid, 325 x 650 x 170 mm
650

17
032

5

8341/R (højre)    Bano sideskab med låge, hvid, 650 x 325 x 170 mm

325

17
0

5304-34F/R (højre)   Bano specialskab med låge,  hvid, 1330 x 300 x 400 mm
5304-34F/L (venstre) Bano specialskab med låge, hvid, 1330 x 300 x 400 mm

5304-44F/R (højre)   Bano specialskab med låge,  hvid, 1330 x 400 x 400 mm
5304-44F/L (venstre) Bano specialskab med låge, hvid, 1330 x 400 x 400 mm

65
0

8341/L (venstre) Bano sideskab med låge, hvid, 650 x 325 x 170 mm

Venstre

Venstre

5304-44 Bano specialskab uden låge, hvid, 1330 x 400 x 380 mm
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Bano liggende skab

Bano sideskab med låge

Bano specialskab uden låge
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Dette er et badeværelsesarmatur med et enkelt og funktionelt design. Den triple ekstruderede 
akrylskærm giver en god lysfordeling. Monteret ved et spejl, vil den med sine gennemsigtige 
graderinger give et behageligt blødt lys til ansigtet og de nærmeste omgivelser. Lamperne er 
ideelle til brug i badeværelser, toiletter, garderober og vaskerum. Armaturhuset er i stål, med 
hvide ende stykker i kunststof. Armaturet er fleksibelt og kan monteres både horisontalt og 
vertikalt.

 Bano lampe

Spejlet har to styk integrerede lysfelter. Spejlet leveres i to udgaver med lysfarve 3000K eller 
4000K. Forventet levetid på lyskilden er ca. 30.000 timer.

Bano spejl 

600

900

600

960

5101-02 Bano spejl
Bano optimirror Plus er et højkvalitets-floatglas med sølvbelægning på den ene side. Dette giver 
en ekstremt høj lysreflektion på op til 92 %. Bano optimirror Plus giver god beskyttelse af sølvlaget, 
uden brug af konventionelle materialer som kobber og bly. Dette er ikke bare miljøvenligt, men 
sammenlignet med andre almindelige spejle giver det også en meget bedre beskyttelse mod 
naturlig korrosion.
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5190-01 Bano spejl med lys LED 3000k / 60 x 600 x 900 mm
5190-02 Bano spejl med lys LED 4000k / 60 x 600 x 900 mm    

B BANO®
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5114 Bano badeværelslampe LED 600 mm 
5115 Bano badeværelslampe 600 mm (T5 Lysstofrør)
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5805 Bano vaskarmatur med lang stamme

5802 Bano vaskarmatur med standard stamme

Banos vaskarmatur med standardgreb har samme udformning og funktion, som vores andre 
enkeltgrebsarmaturer. Standardgrebet er kortere og har et elegant design, der er tilpasset det 
private marked.

Banos vaskarmatur med HC greb er et klassisk enkeltgrebsarmatur, som er specielt 
tilpasset Bano håndvaske. Armaturet er brugervenligt og har lang hane og langt greb. 
Banos vaskarmatur har en lang hane, så vandstrålen kommer godt frem i vasken. 
Ergonomisk udformet greb, som giver øget brugervenlighed.

Ø60

30°

135

75

m
ax

 25 50
0

150

135

75
30°

150

Ø60m
ax

 25 50
0

Bano vaskarmatur med lang stamme

Bano vaskarmatur med standard stamme

Bano vaskarmatur 
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Bano brusetermostat

58820-01 16 Bano brusehoved og slange

58820 Bano brusetermostat 150

Brusehovedet kan flyttes op og ned på brusestangen til ønsket højde. Dermed bliver 
vandspredningen mindre, når brugeren tager brusebad siddende. Dette gør det også 
let at vaske kroppen og samtidig holde hoved og hår tørt, når det ønskes.
 Brusehovedet har et specielt filter for at forhindre forkalkning og sikre god hygiejne. 
Selve bruseslangen er blød og fleksibel, så den er behagelig at bruge.

Banos trykstyrede brusetermostat er ergonomisk udformet, så det er let at åbne og lukke 
for vandet. Banos armatur er udstyret med en trykstyret termostat, som reagerer på de 
mindste temperaturforandringer i vandet og udligner disse. Du kan på forhånd bestemme, 
hvilken temperatur du vil have. Temperaturspærren forhindrer, at du sætter temperaturen 
for højt. Det gør Banos termostatbatteri sikkert at bruge også for demente.

Bano brusehoved og slange

31

1,5-1,8 mm
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9748  indsats til brusehoved med 
tilbageløbssikring Ø15 mm
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tilbehørB BANO





Bano tilbyder et ryglæn, der kan monteres på toilettet (700 mm) for ekstra støtte. 
Det er ergonomisk designet og lavet af integralskum som giver en blød og tempereret overflade. 
Materialet er stift og giver god støtte. Ryglænet er let at rengøre.

Ergonomisk form og tempereret overflade

Bano ryglæn for toilet 700 mm
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5972-03 Bano ryglæn - grå
Til 700 mm 5975 toiletskål 

Bano ryglæn til toilet 700 mm
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Til Bano 700 mm 5975 toiletskål

5972-03B Bano ryglæn - sort
Til 700 mm 5975 toiletskål 
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Helhedsdesign 
Alle produkterne under Bano detaljer er blevet produceret efter et helhedsdesign, for at 
alle elementer skal kunne passe sammen i badeværelset. 
Den flytbare hylde kan placeres, hvor brugeren ønsker det horisontalt på brusestangen 
eller på støttehåndtaget. På den måde slipper man for at bore hul i væggen. Hylden er 
rummelig og kan holde hygiejneartikler og toilettaske på plads. Brusehylden har en høj 
kant for at holde shampoo flasker og andre produkter på plads. Det gode vandafløb sikrer 
god hygiejne.

Bano brusehylde og hylde for toilettaske  

36

Bano brusehylde

Bano hylde for toilettaske
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5596 Bano brusehylde- hvid 

5596-B Bano brusehylde- sort 

5596-G Bano brusehylde- grå 

13
0

5491-B Bano hylde for toilettaske - sort                

5491-G Bano hylde for toilettaske- grå                

5491    Bano hylde for toilettaske- hvid                

14
9
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Til Bano 5581 brusestang, 5440, 5460, 5480, 
54100 støttehåndag til væg og 5591 støttehåndtag 
L formet til væg 

Til Bano 5460, 5480 støttehåndtag og 54100 
støttehåndtag L  formet.

Bano hylde for toilettaskeBano brusehylde

Bano brusehylde og hylde for toilettaske  B BANO®
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3477 Bano hvidt toiletbørst- hvidt holder

3477-G Bano hvidt toiletbørst- grå holder

Holderen monteres på væggen for let adgang til gulv og rengøring på badeværelset.
Toiletbørsteholderen kan let tages af fra vægbeslag for rengøring. 

Sektion A-A
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Bano toiletbørste 
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5496-G Bano affaldsspand 10L- grå 

5496 Bano affaldsspand 10L- hvid 

Affaldsspanden er designet for montering på væg med eget udviklet ophængssystem 
som gør det let at tage den af for tømning og rengøring. Affaldsspanden er aflang og 
buet i sit design for at tage minimal plads i rummet.

Bano affaldsspand
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5400    Bano enkelt hængekrog- hvid

5400B  Bano enkelt hængekrog- sort

5400G Bano enkelt hængekrog- grå

Alle produkter under Bano detaljer er blevet produceret efter et helhedsdesign, for at 
alle elementerne skal kunne passe sammen i badeværelset. Det giver en større 
tilfredsstillelse at bruge et badeværelse, hvor alle elementerne passer sammen. 
På et Bano badeværelse gælder dette også de små, men vigtige detaljer som 
ophængningskroge til vaskeklude og håndklæder.

Hænger godt
Ophængningskrogene er udformet, så håndklæderne hænger godt. 
Der kan godt være behov for at have et håndklæde inden for rækkevidde flere steder 
på badeværelset. 

Ø10

Ø71 30

Bano enkelt hængekrog
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Bano dobbelt hængekroge har et heldækkende dæksel som reducerer opsamling af 
støv og snavs, og er derfor enklere at rengøre og mere hygiejnisk. Krogene er udformet 
således, at håndklæderne hænger godt. Bano dobbelthængekrog kan også monteres 
sammen med Bano støttehåndtag.

Bano dobbelt hængekrog kan også monteres sammen med Bano støttehåndtag 5440, 
5460, 5480 og 54100 støttehåndtag L formet.

5402 Bano dobbelt hængekrog- hvid

5402-B Bano dobbelt hængekrog- sort

5402-G Bano dobbelt hængekrog- grå

Bano dobbelt hængekrog
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Brugervenlig
Alle produkter under Bano detaljer, er blevet produceret efter et helhedsdesign, for at 
alle elementerne skal kunne passe sammen i badeværelset. For mange mennesker er 
stokken/krykkerne et vigtig hjælpemiddel i hverdagen. På badeværelset er der behov for 
at opbevare denne på en enkel måde men inden for rækkevidde. Løsningen er Banos 
stokkeholder, som både er diskret og brugervenlig.
Stokken ”gribes” af en gummiliste, og her opbevares den, indtil brugeren igen har brug 
for sit hjælpemiddel.

5510 Bano stokkeholder

76

72 35

Bano stokkeholder 
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Udnytte alle mulighederne
Hvis du vil udnytte alle mulighederne i hverdagen med en Bano håndvask, skal der 
installeres fleksible afløbsrør og vandlås. 

Ekstra god plads ved håndvasken
Rullestolsbrugere får ekstra god plads ved håndvasken, fordi de fleksible afløbsrør kan 
lægges helt ind til væggen og dermed frigøre plads under håndvasken. Tilpasset til brug 
på alle Banos vaske.

52094 Bano fleksible afløbsrør

Bano fleksible afløbsrør
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