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Konceptet
Banokonceptet innebär en genomtänkt
placering av alla delar i ett badrum. För att
säkerställa bästa möjliga funktion har varje
produkt anpassats och vidareutvecklats under
många års användning och under många tester.
För att utveckla ett badrum som hjälper människor
med nedsatt funktion att uppnå optimal rörlighet
inom detta område har Bano undersökt människors
naturliga rörelsemönster i över fem år. Resultatet är
ett badrumskoncept som ger användaren trygghet och
främjar självständighet.
Huvudpunkterna i Bano-konceptet:
• Funktionellt badrum - genom flexibilitet
• God livskvalitet - genom ökad självständighet
• Bättre arbetsmiljö - mindre belastning för vårdpersonal
• Höjdjustering - kan anpassas för alla användare
• Bano support - kvalitetssäkring på alla nivåer
Bano is designed for care.
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Banos produkter uppfyller säkerhetskraven
i EU-direktivet för medicintekniska produkter
93/42/EEC, klass 1.

Vid fabrikationsfel ger Bano kunden
rätt att få den felaktiga produkten utbytt
mot en motsvarande produkt eller till
produkt med likvärdiga egenskaper, i upp
till 3 år efter installation.
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Höjdjusterbar toalett

Manuell justering
Denna manuella toalett justeras lätt med hjälp av en demenssäkrad
vev på sidan.
Elektrisk justering
Denna elektriska toalett kontrolleras via knappar fästa på ett av
stödhandtagen alternativt på kassetten.
Passar utmärkt i badrum där höjdkraven på toaletter varierar, till
exempel på sjukhus och äldreboenden. Detta gör vårdarens arbete
lättare då en person snabbt och lätt kan anpassa höjden på toaletten
för att passa användarens behov.

Toaletten har en elektrisk tryckpanel.
På ett enkelt sätt kan både toalett och
WC-stödhandtag justeras.
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Enkel och snabb höjdjustering
Banos höjdjusterbara kassett/cistern kan justeras antingen manuellt
med en vev med demenssäkring, eller elektriskt med en enkel
knapptryckning. Detta är för att underlätta för personalen så att de
snabbt och enkelt kan anpassa toaletten efter användares längd.
Belastning: 500kg

WC-stödhandtagen kan fällas
upp för bättre tillgänglighet.
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Valfri placering
av elektrisk
brytarpanel.

Höjden från golv till wc-skålens
porslinskant, kan justeras
mellan 410 och 610 mm.

Bano höjdjusterbar kasset/cistern- elektrisk

1150

1350

510

5970S2-EL
Bano höjdjusterbar
kasset/cistern- elektrisk
Vit

5970S2-EL-G
Bano höjdjusterbar
kasset/cistern- elektrisk
Grå

5970S2-EL-B
Bano höjdjusterbar
kasset/cistern- elektrisk
Svart

Bano höjdjusterbar kasset/cistern- manuell

1150

1350

510

5970-MA
Bano höjdjusterbar
kasset/cistern- manuell
Vit
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5970-MA-G
Bano höjdjusterbar
kasset/cistern- manuell
Grå

5970S-MA-B
Bano höjdjusterbar
kasset/cistern- manuell
Svart
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5603 WC-stödhandtag- 900 mm- grå- för kasset 5970S2-EL och 5970-MA
För montering på kassetten
5604 WC-stödhandtag- 700 mm- grå- för kasset 5970S2-EL och 5970-MA
För montering på kassetten
5603-B WC-stödhandtag- 900 mm- svart- för kasset 5970S2-EL och 5970-MA
För montering på kassetten
5604-B WC-stödhandtag- 700 mm- svart- för kasset 5970S2-EL och 5970-MA
För montering på kassetten
5603-EL WC-stödhandtag med elektrisk brytarpanel i handtaget
900 mm- grå / För kasset 5970S2-EL- För montering på kassetten
5604-EL WC-stödhandtag med elektrisk brytarpanel i handtaget
700 mm- grå / För kasset 5970S2-EL- För montering på kassetten

Bano WC-skål

Bano Toalettsits
5970-06 grå

5965 WC-skål 530 mm

5970-03 vit
5970-04 svart

5975 WC-skål 700 mm

5970-07 röd

För teknisk information se sid 24

För teknisk information se sid 24

Tillbehör
Bano ryggstöd för 700 mm 5975
WC-skål

Bano vägghängd toalettborste

5972-03 grå

3477-G grå

5972-03B svart

3477 vit

För mer information se sid 34-35

Bano påbyggnadsmodul
5970-22 Påbyggnadsmodul,
50 mm till kassett/cistern
5970-23 Påbyggnadsmodul,
100 mm kassett/cistern
5216 60 mm syrafasta
franska träskruvar
5218 80 mm syrafasta
franska träskruvar

För teknisk information se sid 38
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Hygientvättställ med höjdjustering

Tvättstället är funktionellt utformat för att möta användares behov.
Det är ett stadigt handtag monterat i framkant som ökar tryggheten
hos användaren. Tvättstället har en avrinningskant fram på tvättstället
som gör att en person som sitter i rullstol kommer ända intill kanten.
Det finns även gott med avlastningsytor på båda sidor av tvättstället.
Höjdjusteringen kan lätt justeras av en person.
Belastning: 300 kg på stödhandtaget.

8

Bano hygientvättställ med höjdjustering
är framtaget speciellt med tanke på en enkel
och hygienisk rengöring. På undersidan är
det monterat en kåpa som döljer avloppsrör
och förenklar rengöringen.

Valfri placering av elektrisk brytarpane
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Bano höjdjusteringsmodul för tvättställ (5207-EL, elektrisk, eller 5207-MA, manuell med vev.)
hjälper till att minska belastningen för vårdpersonal genom att tvättstället snabbt och enkelt kan
anpassas efter den enskilde användarens längd. Höjdjusteringen kan lätt justeras av en person.
5202/L Bano tvättställ
700-900

5202/L Bano tvättställ

215

630

5207-EL Bano elektrisk höjdjusteringsmodul
till hygientvättställ 5202

5207-MA Bano manuell
höjdjusteringsmodul med demenssäkrad
vev till hygientvättställ 5202

Bano monteringsfästen utan höjdjustering
5202/L Bano tvättställ

52070 Bano monteringsfästen utan höjdjustering till hygientvättställ 5202

Bano hygientvättställ till höjdjusteringsmodul 5207-EL, 5207-MA och 52070
Höger

Vänster

Hygienisk och enkel rengöring
Bano hygientvättställ är framtaget speciellt med tanke på en enkel och hygienisk rengöring.
På undersidan är det monterat en kåpa som döljer avloppsrör och förenklar rengöringen. Tvättstället är
funktionellt utformat för att möta användares behov. Det är ett stadigt handtag monterat i framkant som
ökar tryggheten hos användaren. Tvättstället har en avrinningskant fram på tvättstället som gör att en
person som sitter i rullstol kommer ända in till kanten. Det finns även gott med avlastningsytor på båda
sidor av tvättstället.
5202/R-W (höger)
5202/L-W (vänster)
Hygientvättställ
Vitt stödhandtag
1032 x 588 mm

5202/R (höger)
5202/L (vänster)
Hygientvättställ
Grått stödhandtag
1032 x 588 mm

5202/R-B (höger)
5202/L-B (vänster)
Hygienvättställ
Svart metallic stödhandtag
1032 x 588 mm

Tilbehör

588

1032
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5805 Bano tvättställsblandare
med lång spak

52094 Bano vattenlås med flexibelt
utloppsrör

För teknisk information se sid 30

För teknisk information se sid 43
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Bano standardtvättställ har utformats med fokus på funktion och användarens behov.
Ett integrerat stödhandtag ökar säkerhet vid användning och förflyttning i badrummet.
- Anpassad för personer som sitter i rullstol
- Flexibelt utloppsrör på vattenlåset
- Med eller utan möjlighet till höjdjustering
Vänster

Höger

1000

5200/R (höger) och 5200/L (vänster)
Standard tvättställ- Grått stödhandtag
1000x 500 mm

500

5200/R-W (höger) och 5200/L-W (vänster)
Standard tvättställ- Vitt stödhandtag
1000 x 500 mm
5200/R-B (höger) och 5200/L-B (vänster)
Standard tvättställ- Svart metallic stödhandtag
1000 x 500 mm

Tillbehör för tvättställ 5200
52088 Bano monteringsfästen
utan höjdjustering
240 x 52 mm

424

424

5207-02 Bano monteringsfästen
med höjdjustering med demensspak- grå

5207-B-02 Bano monteringsfästen
med höjdjustering med demensspak- svart

52094 Vattenlås med flexibelt
utloppsrör

För teknisk information se sid 43

5805 Bano tvättställsblandare
med lång spak

För teknisk information se sid 30
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Bano universaltvättställ

Detta tvättställ kan monteras fristående mot en vägg eller kombinerat med ett
sidoskåp. Tvättstället har mycket plats på sidorna för hygienartiklar.
Tvättstället har designats att vara 600 mm djupt med en plan botten för att ge
god åtkomlighet för personer som sitter i rullstol. Det rekommenderas att
använda Bano vattenlås med flexibla utloppsrör under för optimal användning.
Kan levereras med eller utan stödhandtag.

Ett handtag i framkanten
ger bra stöd vid användning
och vid förflyttning till och
från tvättstället. Testat för
belastning upp till 300 kg.
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Bano universaltvättställ utan stödhandtag- utan höjdjustering 800 x 600 mm
800

600

7200 Bano universaltvättställ utan stödhandtag- utan höjdjustering

Bano universaltvättställ med stödhandtag- med höjdjustering 800 x 600 mm

424

424

800

600

Höjdjustering

7202-02 Bano universaltvättställ med grått stödhandtag- med höjdjustering
7202-W-02 Bano universaltvättställ med vitt stödhandtag- med höjdjustering
7202-B-02 Bano universaltvättställ med svart metallic stödhandtag- med höjdjustering

Bano universaltvättställ med stödhandtag- med fasta monteringsfästen 800 x 600 mm
800
60
275 190
600

7201

637

Bano universaltvättställ med grått stödhandtag- med fasta monteringsfästen

7201-W Bano universaltvättställ med vitt stödhandtag- med fasta monteringsfästen
7201-B Bano universaltvättställ med svart metallic stödhandtag- med fasta monteringsfästen

Tillbehör
52094 Vattenlås med flexibelt utloppsrör
För teknisk information se sid 43

5805 Tvättställsblandare med lång spak
För teknisk information se sid 30

13

B BANO

®

Designed for care

Bano standard HC-tvättställ

Bano standard HC-tvättställ är ett prisvärt och enkelt tvättställ. Det levereras med
monteringsbultar och är anpassad för användning med Banos vattenlås med
flexibla utloppsrör som ger personer som sitter i rullstol bra utrymme under
tvättstället.

8200 Bano standard HC-tvättställ 655 x 560 mm
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655

280
160
560

20
160

20

45

Tillbehör

52094 Bano vattenlås med flexibelt utloppsrör
För teknisk information se sid 43

5805 Bano tvättställsblandare med lång spak
För teknisk information se sid 30
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Duschsits

Ergonomisk form och tempererad yta
Duschsitsen från Bano har ett flertal fördelar. Den är ergonomisk och belagd med
integralskum som ger en mjuk och tempererad yta. Hålet i mitten ger god vattenavrinning
och underlättar rengöring.
Med eller utan höjdjustering
- Duschsitsen levereras med monteringsskenor med eller utan höjdjustering.
- Höjden är enkel att justera, med hjälp av spakar med demenssäkring.
- Duschsitsen kan justeras mellan 400 och 600 mm (200 mm).
- De väggmonterade monteringsskenorna säkrar en stabil konstruktion och duschsitsen
har testats för belastning på upp till 500 kg. När sitsen inte används kan den vikas upp
mot väggen.
Med eller utan sidostöd
Om användaren behöver extra stöd kan sidostöd monteras på samma
monteringsskenor som duschsitsen med höjdjustering. Dessa är tillverkade i
samma material som duschsitsen. Sidostöd levereras separat.
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När sitsen inte används kan
den fällas upp mot väggen.

Bano duschsits
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Med höjdjustering

5700-02 Bano duschsits
med höjdjustering- grå

5700-B-02 Bano duschsits med
höjdjustering- svart

Med höjdjustering och sidostöd

5710-02 Bano sidostöd- grå

425

5700-B-02 Bano duschsits med
höjdjustering- svart

300

5700-02 Bano duschsits
med höjdjustering- grå

5710-B-02 Bano sidostöd- svart

Utan höjdjustering

5701-02 Bano duschsits utan höjdjustering- grå

5701-B-02 Bano duschsits utan höjdjustering- svart
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Duschstång/stödhandtag

Bano duschstång är en kombination av duschstång och stödhandtag.
Den kraftiga duschstången är vinklad så att den även fungerar som ett
robust stödhandtag. Duschstången finns både med vänster- och
högervinkel och har testats för belastning upp till 500 kg.
Levereras utan skarvar för hygien och enkel montering. Stödhandtaget
har ytbehandlats med antibakteriell purocoat-lack för optimalt grepp.
Bano har även en flyttbar hylla som är specialanpassad för duschstången.

Bano duschstång är en kombination
av duschstång och stödhandtag.
Testat för belastning upp till 500 kg.
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Vänster

Höger

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

Bano handduschhållare
Den specialutvecklade
handduschhållaren kan med
ett enkelt handgrepp flyttas
uppåt och nedåt på
duschstången, så att höjden
även passar den som vill sitta
ned och duscha

Tillbehör
Bano duschhylla 200 x 130 mm
5596-G Bano duschhylla- grå
5596 Bano duschhylla- vit
5596-B Bano duschhylla- svart

58820-01 16 Bano handdusch och slang
För teknisk information se sid 31

För teknisk information se sid 36/37

58820 Bano duschtermostat 150 c/c

För teknisk information se sid 31
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Bano väggstödhandtag

Bano stödhandtag förbättrar tillgänglighet och säkerhet för människor med olika
funktionsnedsättningar eller rörelsesvårigheter. En tjocklek på 32 mm kombinerat
med antibakteriell lack ger ett optimalt grepp. Avståndet på 40 mm mellan
stödhandtaget och väggen ger användaren mer säkerhet och förtroende till sig själv.

Testat för belastning upp till 500 kg.
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Banos stödhandtag har en vinklad form som gör att de går att använda på ett
mycket flexibelt sätt. Stödhandtaget finns både i höger- och vänstervinklad version.

Höger

Vänster

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

Tillbehör

Bano duschhylla 200 x 130 mm
5596-G Bano duschhylla- grå

Ø 32

5596 Bano duschhylla- vit
5596-B Bano duschhylla- svart
För teknisk information se sid 36/37

40
72

Bano badrumshylla för necessär- 345 x 149 mm
5491-G Bano badrumshylla
för necessär- grå

857
790

5491

674

Bano badrumshylla
för necessär- vit

5491-B Bano badrumshylla
för necessär- svart

790

För teknisk information se sid 36/37

861
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Bano stödhandtag för vägg

Bättre hygien
Stödhandtaget levereras utan skarvar för bättre hygien och enklare montering.
32 mm diameter kombinerat med antibakteriell puro-coat lack ger optimalt grepp.
40 mm avstånd mellan handtag och vägg för god utformning och trygghet för
användaren. Testat för belastning upp till 500 kg.
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400

32

40

600
800
1000

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

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

Tillbehör
Bano badrumshylla för necessär- 345 x 149 mm

Bano duschhylla 200 x 130 mm

5491-G Bano badrumshylla för necessär- grå

5596-G Bano duschhylla- grå

5491 Bano badrumshylla för necessär- vit

5596 Bano duschhylla- vit

5491-B Bano badrumshylla för necessär- svart

5596-B Bano duschhylla- svart

För teknisk information se sid 36/37

För teknisk information se sid 36/37

Bano dubbelkrok
5402-G Bano dubbelkrok- grå
5402 Bano dubbelkrok- vit
5402-B Bano dubbelkrok- svart
För teknisk information se sid 41
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Bano WC-skål och toalettsits

Vägghängd WC-skål för kassett/ cistern eller fixtur
Banos WC-skålar är ergonomiskt utformade så att man sitter tryggt och bekvämt. Längden
finns blandannat på 700 mm som gör det enkelt för vårdaren att komma åt och hjälpa till med
hygienen. Testat för belastning upp till 500 kg tillsammans med vår kassett/cistern.
5965 Bano WC-skål 530 mm
350

180

530

100

155

100

332

135

35

80

ø25

430
40

75
41

356

155

340

330

40

60

330

430

320

700

355
400

35

220

100 80

180

5975 Bano WC-skål 700 mm

41

350

75

Bano toalettsits

Hygienisk och stabil toalettsits
Toalettsitsen har speciellt utvecklade klossar undertill som ger en god stabilitet vid ned- och uppstigning.
5970-06 Bano toalettsits - grå
5970-03 Bano toalettsits - vit
5970-04 Bano toalettsits - svart
5970-07 Bano toalettsits - röd
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Manuell höjdjustering
Höjden på WC-stödhandtaget är enkel att justera. Stödhandtaget kan justeras från 700 till 900 mm.
Den väl tilltagna längden (900 mm) ger ett bra ergonomiskt stöd. Genom att luta sig framåt och därmed
förflytta kroppstyngden över knäna kan användaren resa sig upp och sätta sig ner på ett naturligt sätt.
I änden finns ett specialutformat handtag som ger ett säkert och stadigt grepp. När WC-stödhandtaget
inte används kan det vikas upp mot väggen, vilket frigör mer utrymme. Höjden justeras enkelt med spak
med demenssäkring.
Bano erbjuder även ett WC-stödhandtag med och utan höjdjustering på 700 mm. Detta används med fördel
i badrum där utrymmet är begränsat. Testat för belastning upp till 400 kg.
5600/R-02 höger och 5600/L-02 vänster
900 mm grått stödhandtag med höjdjustering
För montering på vägg

424

700
900

5607/R-02 höger och 5607/L-02 vänster
700 mm grått stödhandtag med höjdjustering
För montering på vägg
5600/R-B-02 höger och 5600/L-B-02 vänster
900 mm svart stödhandtag med höjdjustering
För montering på vägg
5607/R-B-02 höger och 5607/L-B-02 vänster
700 mm svart stödhandtag med höjdjustering
För montering på vägg

900

105
180

700

Tillbehör

5601-02 900 mm grått stödhandtag
utan höjdjustering- För montering på vägg
5608-02 700 mm grått stödhandtag
utan höjdjustering- För montering på vägg
5601-B-02 900 mm svart stödhandtag
utan höjdjustering- För montering på vägg
5608-B-02 700 mm svart stödhandtag
utan höjdjustering- För montering på vägg

Bano vägghängd toalettborste

Bano ryggstöd för 5675 WC-skål- 700 mm
5972-03 grå

3477-G grå

5972-03B svart

3477 vit

För mer information se sid 34/35

5970-10 Bano standard fixtur/cistern

För teknisk information se sid 38

5970-02 11 Bano fixtur/cistern– manuell höjdjustering 25
med verktyg upp till 70 mm (för inbyggnad)
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Skåp

Högskåpet har en mängd smarta funktioner och passar utmärkt tillsammans
med Banos tvättställ. Eluttaget sitter inuti skåpet, där det är skyddat från
vattenstänk. Uttaget är placerat så att det är lätt att komma åt för personer som
sitter i rullstol. Skåpets nedre del innehåller en utdragbar nätkorg. Skåpen
beställs höger-eller vänster variant. Korgen är löstagbar och går lätt att ta ut ur
skåpet. Stödhandtaget är inte avsett att monteras på konventionella skåp.

Skåpet och stödhandtaget är
specialkonstruerade för att
tåla en belastning på 400 kg.
Bano högskåp levereras
med dämpning på lådor
och skåpsdörr
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5302D/R (höger) Bano högskåp- vit 1800 x 400 x 400 mm
5302D/L (vänster) Bano högskåp- vit 1800 x 400 x 400 mm
5302-30D/R (höger) Bano högskåp- vit 1800 x 300 x 400 mm

5302-30D/L (vänster) Bano högskåp- vit 1800 x 300 x 400 mm
5302 D

5302-30D
300

Vänster

400

1150
500

500

140

140

400

1150

400

Höger

Bano högskåp med två luckor
5303-44/R (höger) Bano högskåp med två luckor, vit 1800 x 400 x 400 mm
5303-44/L (vänster) Bano högskåp med två luckor, vit 1800 x 400 x 400 mm
5303-34/R (höger) Bano högskåp med två luckor, vit 1800 x 300 x 400 mm
5303-34/L (vänster) Bano högskåp med två luckor, vit 1800 x 300 x 400 mm
5303-44

5303-34

Vänster

400

1800

400

898

300

898

898

1800

898

400

Höger

Tillbehör
5311 Bano stödhandtag till högskåp- grå
5311-W Bano stödhandtag till högskåp- vit

5311-B Bano stödhandtag till högskåp
svart metallic
27
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5304-44F/R (höger) Bano specialskåp med lucka, vit 1330 x 400 x 400 mm
5304-44F/L (vänster) Bano specialskåp med lucka, vit 1330 x 400 x 400 mm
5304-34F/R (höger) Bano specialskåp med lucka, vit 1330 x 300 x 400 mm
5304-34F/L (vänster) Bano specialskåp med lucka, vit 1330 x 300 x 400 mm
5304-34F

5304-44F

Vänster

400

1330

300

400

1330

400

Höger

Bano specialskåp utan lucka
5304-44 Bano specialskåp utan lucka, vit 1330 x 400 x 380 mm

5304-34 Bano specialskåp utan lucka, vit 1330 x 300 x 380 mm
5304-34

5304-44
400

380

1330

380

1330

300

Bano sidoskåp med lucka
8341/R (höger) Bano sidoskåp med lucka, vit 650 x 325 x 170 mm
8341/L (vänster) Bano sidoskåp med lucka, vit 650 x 325 x 170 mm

Vänster

170

650

325

Höger

Bano liggande skåp

8300-W Bano liggande skåp, vit 325 x 650 x170 mm
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170

325

650

Bano speglar
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5190-01 Bano spegel med LED-belysning 3000k / 60 x 600 x 900 mm
5190-02 Bano spegel med LED-belysning 4000k / 60 x 600 x 900 mm

Designed for care

Spegeln har två integrerade ljusfält. Den finns i två varianter, med ljusfärg 3000 K eller 4000 K.
Förväntad livslängd på ljuskällan är ca 30 000 timmar.
600

900

5101-02 Bano spegel
Bano Optimirror Plus är ett högkvalitativt flytglas med silverbeläggning på den ena sidan. Detta
ger extremt hög ljusreflexion på upp till 92 %. Bano Optimirror Plus ger ett gott skydd med
silverskiktet, utan att använda konventionella material som koppar och bly. Detta är inte bara
miljövänligt, utan ger även ett mycket bättre skydd mot naturlig korrosion. Således kan man
undvika problemet med svarta ränder och fläckar i beläggningen. Spegeln som ingår som en
del av Bano-badrummet har polerade kanter och fästs med clips mot väggen.
600

960

Bano badrumsbelysning 600 mm

5114 Bano badrumsbelysning 600 mm
5115 Bano badrumsbelysning 600 mm (T5 Lysrör)

Detta är en badrumsarmatur med en enkel och funktionell design. Kupan i tredubblad extruderad
akryl, ger en god ljusfördelning. Monteras ovan spegel och kommer med sina öppna övertoningar
ge ett behagligt mjukt ljus i ansiktet och i den närmaste omgivningen. Armaturen är idealisk för
användning i badrum, toaletter, kapprum och tvättstugor. Armaturhuset är tillverkat i stål med vita
gavlar i plast. Armaturen är flexibel och kan monteras både horisontal och vertikalt.
57

510

72

198

600
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Bano tvättställsblandare

Bano tvättställsblandare med lång spak
Banos tvättställsblandare är designad med en lång pip så att vattenstrålen hamnar mer
centralt i tvättstället. Den ergonomiskt utformade spaken gör det lättare för användaren
att hantera blandaren.
5805 Bano tvättställsblandare med lång spak

500

max 25

30°

75

150
135

Ø60

Bano tvättställsblandare med standardspak
Bano tvättställsblandare med standardspak har samma design och funktion som våra
andra ettgreppsblandare. Standardspaken är kortare och har en elegant design som
passar konsumentmarknaden.
5802 Bano tvättställsblandare med standardspak
150

135

30

Ø60

500

max 25

30°

75

Bano handdusch och slang

B BANO

®

Designed for care

Duschhandtaget har ett särskilt filter som förhindrar kalkbildning och som gör det lättare
att hålla rent. Duschslangen är mjuk och mycket böjbar. Handduschen har ett specialfilter
för att förhindra uppbyggnaden av kalk och förbättra hygienen. Duschslangen är mjuk och
flexibel, vilket gör den behaglig att använda.
58820-01 16 Bano handdusch och slang

9748 Bano återsugningskydd

1,5-1,8 mm

Bano duschtermostat

Banos duschtermostat är ergonomiskt designad så att det är lätt att sätta på och
stänga av vattnet. Banos duschblandare är utrustad med en termostat som reglerar
och kompenserar för till och med de minsta förändringar i vattentemperatur.
Den är utrustad med en temperaturspärr.
58820 Bano duschtermostat 150 c/c Europastandard

G 1/2"

30

38

45

150 c/c

280
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B BANO tillbehör
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Bano ryggstöd för 700 mm WC-skål

Designed for care

Bano erbjuder ett ryggstöd som kan monteras på wc-skål (700 mm). Materialet är styvt
och ger bra stöd. Ryggstödet är lätt att rengöra.

Det är ergonomiskt utformat och tillverkat i
integralskum som ger en yta som upplevs
som mjuk och vältempererad

34

Bano ryggstöd till WC-skål
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Designed for care

Till Bano 700 mm 5975 WC-skål

5972-03B Bano ryggstöd - svart
Till 700 mm 5975 WC-skål

60

494

5972-03 Bano ryggstöd - grå
Till 700 mm 5975 WC-skål

220

423
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Bano duschhylla och badrumshylla

Designed for care

Bano duschhylla
De flyttbara hyllorna kan placeras horisontellt på duschstång eller stödhandtag.
Detta medför att inga hål behöver borras i väggen. I duschhyllan finns det plats
för både schampo och balsam. Lätt att rengöra.

Bano badrumshylla

De flyttbara hyllorna kan placeras på horisontellt stödhandtag.
Detta medför att inga hål behöver borras i väggen. Badrumshyllan är rymlig och
har en extra hög kant för att hygienartiklar och en necessär skal hållas på plats
(passar endast på stödhandtagen).

36

Bano duschhylla och badrumshylla
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Bano duschhylla

Bano badrumshylla

5596-G Bano duschhylla- grå

5491-G Bano badrumshylla - grå

5596 Bano duschhylla- vit

5491 Bano badrumshylla - vit

5596-B Bano duschhylla- svart

5491-B Bano badrumshylla- svart

149

För Bano 5460, 5480 och 54100 stödhandtag
samt vinkelstöd 5591

130

För Bano 5581duschstång, 5440, 5460, 5480
och 54100 stödhandtag samt vinkelstöd 5591
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Designed for care

Bano vägghängd toalettborste

Hållaren monteras på vägg för enkel åtkomst av golv och rengöring runt toalett.
Toalettborsthållaren kan lätt tas bort från väggfästet för rengöring.

3477-G Bano vägghängd toalettborste - grå
3477 Bano vägghängd toalettborste- vit

Ø

A

14,372

126

97

,7

70

4

107
114

38
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Bano papperskorg
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Designed for care

Papperskorgen har en rektangulär böjd form för att ta upp minimalt med plats i rummet.
Den är designad med ett unikt vägguppsättningssystem som gör den lätt att ta bort för
att ta bort skräp eller städa. Uppsättningssystemet kan sättas fast på väggen med
skruvar eller lim.

5496-G Bano papperskorg 10L- grå

5496 Bano papperskorg 10L- vit
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Designed for care

Bano enkelkrok

Bano väggkrokar har ett skydd som hjälper till att minska mängden damm och
smuts som fastnar på kroken. Den blir därför lättare att städa och mer hygienisk.
Krokarna är designade för att se till att handdukar hänger säkert och stadigt.

Rejäla krokar
De rejäla krokarna har en form som gör att handdukarna hänger kvar utan att ramla av.
Det är praktiskt att ha handdukar tillhands på flera ställen i badrummet. Därför levereras
produkten i en förpackning med tre enkelkrokar.

5400/G Bano enkelkrok- grå

5400 Bano enkelkrok- vit

5400/B Bano enkelkrok- svart

Ø71

30

Ø10

40

Bano dubbelkrok

B BANO
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Designed for care

Hygienisk alternativ
Bano dubbelkrok har ett heltäckande lock som reducerar att damm och smuts
fastnar, och är därför enklare att rengöra och mer hygienisk.
Bano dubbelkrok kan även monteras tillsammans med Bano 5440, 5460, 5480 och
54100 stödhandtag samt vinkelstöd 5591.

5402-G Bano dubbelkrok- grå

5402 Bano dubbelkrok- vit

5402-B Bano dubbelkrok- svart
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Bano kryck-och käpphållare
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Designed for care

Användarvänlig
För många är käppen eller kryckan ett viktigt hjälpmedel i vardagen. I badrummet är det
viktigt att kunna placera den inom räckhåll på ett smidigt sätt. Banos lösning är en kryckoch käpphållare som är både diskret och enkel att använda. Kryckan/käppen hålls fast
av en gummiremsa och där sitter den fast tills ägaren behöver använda den igen.

5510 Bano kryck-och käpphållare

76

72

42
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Bano vattenlås med flexibelt utloppsrör
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Designed for care

Utmärkt åtkomst till tvättstället
Personer som sitter i rullstol kan vara säkra på utmärkt åtkomst till tvättstället
eftersom det flexibla utloppsröret kan tryckas hela vägen in till väggen, och därför
lämna plats ledig under tvättstället. Anpassad för att användas tillsammans med
alla Banos tvättställ.

52094 Bano vattenlås med flexibelt utloppsrör

40
120

190-260
180-250

175-270

43

B BANO

®

Designed for care

2017
Produktnr
3477
3477-B
3477-G
5101-02
5110
5114
5115
5190
5190-01
5190-02
5200/L
5200/L-B
5200/L-W
5200/R
5200/R-B
5200/R-W
5202/L
5202/R
52070
5207-02
5207-B-02
5207-EL
5207-MA
52088
52093
5210
5216
5218
5260
5280
5302-20D/L
5302-20D/R
5302-30D/L
5302-30D/R
5302D/L
5302D/R
5303-34/L
5303-34/R
5303-44/L
5303-44/R
5304-34
5304-44
5304-34F/L
5304-34F/R
5304-44F/L
5304-44F/R
5311
5311-B

44

RSK
875 61 69
875 61 70
875 61 71
875 92 67
896 92 48
893 45 27
893 45 28
875 92 46
887 94 00
887 94 01
750 04 24
750 04 26
750 04 35
750 04 25
750 04 27
750 04 34
750 04 39
750 04 40
805 94 38
809 45 33
809 45 36
809 45 49
809 45 48
809 45 35
807 47 55

738 92 01
738 92 02
738 91 99
738 92 00
738 91 97
738 91 98
893 85 49
893 85 50
893 85 51
893 85 52
882 42 74
882 42 75
882 42 76
882 42 77
882 42 78
882 42 79
898 02 38
898 02 39

Produktbeskrivning
Bano vägghängd toalettborste, vit
Bano vägghängd toalettborste, svart
Bano vägghängd toalettborste, grå
Bano spegel 600x960mm med clips
Bano lampa
Badrumsbelysning LED 600mm
Badrumsbelsysning 600mm (T5 lysstoffrør 24w)
Bano spegel med belysning
Bano Spegel med belysning LED 3000k
Bano Spegel med belysning LED 4000k
Bano tvättställ, vänsterställt med grått stödhandtag
Bano tvättställ, vänsterställt, svart metallic stödhandtag
Bano tvättställ, vänsterställt med vitt stödhandtag
Bano tvättställ, högerställt med grått stödhandtag
Bano tvättställ, högerställt, svart metallic stödhandtag
Bano tvättställ, högerställt med vitt stödhandtag
Bano hygientvättställ, vänterställlt, grått stödhandtag
Bano hygientvättställ, högerställt, grått stödhandtag
Bano monteringsfästen utan höjdjustering for 5202
Bano monteringsfästen med höjdjustering
Bano monteringfästen med höjdjustering svart
Bano monteringsfästen med elektrisk höjdjustering
Bano monteringsfästen med höjdjustering med vev f tvättställ
Bano monteringsfästen utan höjdjustering
Bano vattenlås med flexibla avloppsrör, för tvättställ 5202
Bano bultar för monteringsfästen
Bano bultar (60mm) och brickor till kassett/cistern
Bano bultar (80mm) och brickor till kassett/cistern
Bano bultar (60mm) och brickor till monteringsfästen
Bano bultar (80mm) och brickor till monteringsfästen
Bano högskåp med dämpning vänster bredd 200 mm
Bano högskåp med dämpning höger bredd 200 mm
Bano högskåp med dämpningvänster bredd 300 mm
Bano högskåp med dämpning höger bredd 300 mm
Bano högskåp 400 mm vänster, dämpning
Bano högskåp 400 mm höger, dämpning
Bano högskåp med 2 luckor, bredd 300 mm, vänster
Bano högskåp med 2 luckor, bredd 300 mm, höger
Bano högskåp med 2 luckor, bredd 400 mm, vänster
Bano högskåp med 2 luckor, bredd 400 mm, höger
Bano specialskåp utan lucka, bredd 300 mm
Bano specialskåp utan lucka, bredd 400 mm
Bano specialskåp med lucka, bredd 300 mm, vänster
Bano specialskåp med lucka, bredd 300 mm, höger
Bano specialskåp med lucka, bredd 400 mm, vänster
Bano specialskåp med lucka bredd 400 mm, höger
Bano stödhandtag grå
Bano stödhandtag, svart metall

B BANO

®
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5311-W
5400
5400/B
5400/G
5402
5402-B
5402-G
54100
54100-B
54100-G
5440
5440-B
5440-G
5460
5460-B
5460-G
5480
5480-B
5480-G
5491
5491-B
5491-G
5496
5496-B
5496-G
5510
5571/L
5571/L-B
5571/L-G
5571/R
5571/R-B
5571/R-G
5581/L
5581/L-B
5581/L-G
5581/R
5581/R-B
5581/R-G
5591/L
5591/L-B
5591/L-G
5591/R
5591/R-B
5591/R-G
5596
5596-B
5596-G
5600/L-02
5600/L-B-02
5600/R-02
5600/R-B-02
5601-02
5601-B-02
5603
5603-EL
5604
5604-EL

898 02 80
874 00 91
874 00 92
874 00 93
874 01 24
874 01 25
874 01 26
898 02 40
898 02 41
898 02 42
898 02 43
898 02 44
898 02 45
898 02 46
898 02 47
898 02 48
898 02 49
898 02 50
898 02 51
818 09 72
818 09 73
818 09 74
898 02 83
898 02 85
898 02 84
898 02 37
858 04 72
858 04 73
858 04 74
858 04 75
858 04 76
828 04 77
818 09 50
818 09 51
818 09 52
818 09 53
818 09 54
818 09 55
898 02 52
898 02 53
898 02 54
898 02 55
898 02 56
898 02 57
818 09 56
818 09 57
818 09 58
898 02 25
898 02 26
898 02 27
898 02 28
898 02 29
898 02 30
898 02 81
848 74 10
898 02 82
848 74 11

Bano stödhandtag vitt
Bano krok, vit
Bano krok, svart
Bano krok, grå
Bano dubbelkrok, vit
Bano dubbelkrok, svart
Bano dubbelkrok, grå
Bano stödhandtag, 1000 mm vit
Bano stödhandtag, 1000 mm svart metallic
Bano stödhandtag, 1000 mm grå
Bano stödhandtag, 400 mm vit
Bano stödhandtag, 400 mm svart metallic
Bano stödhandtag, 400 mm grå
Bano stödhandtag, 600 mm vit
Bano stödhandtag, 600 m svart metallic
Bano stödhandtag, 600 mm grå
Bano stödhandtag, 800 mm vit
Bano stödhandtag, 800 mm svart metallic
Bano stödhandtag, 800 mm grå
Bano badrumshylla, vit
Bano badrumshylla, svart
Bano badrumshylla, grå
Bano vägghängd papperskorg vit, 10 l
Bano vägghängd papperskorg svart, 10 l
Bano vägghängd papperskorg grå, 10 l
Bano kryck- och käpphållare
Bano stödhandtag 1200x440mm, vänster vit
Bano stödhandtag 1200x440mm, vänster svart metallic
Bano stödhandtag 1200x440mm, vänster grå
Bano stödhandtag 1200x440mm, höger vit
Bano stödhandtag 1200x440mm, höger svart metallic
Bano stödhandtag 1200x440mm, höger grå
Bano duschstång, vänster vit
Bano duschstång, vänster svart metallic
Bano duschstång, vänster grå
Bano duschstång, höger vit
Bano duschstång, höger svart metallic
Bano duschstång, höger grå
Bano stödhandtag, vänster vit
Bano stödhandtag, vänster svart metallic
Bano stödhandtag, vänster grå
Bano stödhandtag, höger vit
Bano stödhandtag, höger svart metallic
Bano stödhandtag, höger grå
Bano duschhylla, vit
Bano duschhylla, svart
Bano duschhylla, grå
Bano WC-stödhandtag 900 mm med höjdjustering, vänster
Bano WC-stödhandtag 900 mm med höjdjustering, vänster svart
Bano WC-stödhandtag 900 mm med höjdjustering, höger
Bano WC-stödhandtag 900 mm med höjdjustering, höger svart
Bano WC-stödhandtag 900 mm u/höjdjustering
Bano WC-stödhandtag 900 mm u/höjdjustering, svart
Bano WC-stödhandtag 900 mm för kassett sett
Bano WC-stödhandtag 900 mm, för kassett med elknapp Set
Bano WC-stödhandtag 700 mm för kassett sett
Bano WC-stödhandtag 700 mm för kassett med elknapp Set
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5607/L-02
5607/L-B-02
5607/R-02
5607/R-B-02
5608-02
5608-B-02
5700-02
5700-B-02
5701-02
5701-B-02
5710-02
5710-B-02
5801
5805
5802
58820
58820-01
5965
5975
5970-02 11
5970-03
5970-04
5970-06
5970-07
5970-09
5970-10
5970-22
5970-22-B
5970-22-G
5970-23
5970-23-B
5970-23-G
5970S2-EL
5970S-EL-G
5970S2-EL-B
5970-MA
5970-MA-G
5970-MA-B
5972-03
5972-02
5972-B
7200
7201
7201-B
7201-W
7202-02
7202-B-02
7202-W-02
8200
8300-W
8340-W/L
8340-W/R
8341
8341/L

898 02 31 Bano WC-stödhandtag 700 mm med höjdjustering, vänster
898 02 32 Bano WC-stödhandtag 700 mm med höjdjustering, vänster svart
898 02 33 Bano WC-stödhandtag 700 mm med höjdjustering, höger
898 02 34 Bano WC-stödhandtag 700 mm med höjdjustering, höger svart
898 02 35 Bano WC-stödhandtag 700 mm u/höjdjustering
898 02 36 Bano WC-stödhandtag 700 mm u/höjdjustering svart
797 24 63 Bano duschsits med höjdjustering
797 24 64 Bano duschsits med höjdjustering, svart
797 24 65 Bano duschsits utan höjdjustering
797 24 66 Bano duschsits utan höjdjustering, svart
797 24 67 Bano sidostöd till duschsits
797 24 68 Bano sidostöd till duschsits, svart
823 54 65 Bano tvättställsblandare med lång spak
827 77 20 Bano Tvättställsblandare med lång spak nya slangar
823 54 66 Bano tvättställsblandare med standard spak
834 40 39 Bano duschtermostat
837 69 00 Bano handdusch och slang
782 11 61 Bano WC-skål 53
782 11 62 Bano WC-skål 70
809 79 64 Bano höjdjusterbar cistern/fixtur, justering 7 cm
790 44 23 Bano toalettsits med lock, vit
790 45 24 Bano toalettsits med lock, svart
790 45 25 Bano toalettsits med lock, grå
782 18 31 Bano toalettsits med lock, röd RAL3003
848 74 12 Bano täcklock kassett (istället för wc-stödhandtag)
809 79 65 Bano standard cistern/fixtur
809 80 11 Bano påbyggnadsmodul 5 cm för kassett vit
800 00 49 Bano påbyggnadsmodul 5 cm för kassett svart
800 00 50 Bano påbyggnadsmodul 5 cm för kassett grå
809 80 12 Bano påbyggnadsmodul 10 cm för kassett vit
800 00 54 Bano påbyggnadsmodul 10 cm för kassett svart
800 00 55 Bano påbyggnadsmodul 10 cm för kassett grå
800 00 46 Bano kassett med elektrisk höjdjustering, ny vit
800 00 57 Bano kassett med elektrisk höjdjustering, ny grå
800 00 56 Bano kassett med elektrisk höjdjustering, ny svart
809 80 09 Bano fixtur med höjdjustering med vev och inbyggd kassett
800 00 47 Bano kassett med höjdjustering med vev grå
800 00 48 Bano kassett med höjdjustering med vev svart
787 07 28 Bano Ryggstöd för 70-toalett 5975, grå
792 51 73 Bano ryggstöd för 70-toalett 5970, grå
792 51 28 Bano ryggstöd för 70-toalett 5970, svart
750 04 31 Bano universellt tvättställ, fästanordning
750 04 32 Bano universellt tvättställ, grått handtag, fästanordning
750 04 33 Bano universellt tvättställ,svart met handtag, fästanordning
750 04 41 Bano universellt tvättställ, vitt handtag, fästanordning
750 04 38 Bano univ tvättställ, fästanordn m/höjdjust, grått handtag
750 04 36 Bano univ tvättställ, fästanordn m/höjdjust, svart handtag
750 04 37 Bano univ tvättställ, fästanordn m/höjdjust, vitt handtag
750 04 30 Bano standard HC-tvättställ
882 42 80 Bano skåp med vit front, magnetlås, liggande
882 42 81 Bano sidoskåp, magnetlås, vit vänster
882 42 82 Bano sidoskåp, magnetlås, vit höger
738 80 48 Bano sidoskåp utan front
882 42 83 Bano sidoskåp med lucka vänster

8341/R

882 42 84 Bano sidoskåp med lucka höger
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