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5202/R-W (høyre) og 5202/L-W (venstre) 
Hygieneservant hvitt støttehåndtak 

5202/R-B (høyre) og 5202/L-B (venstre) 
Hygieneservant sort metallic støttehåndtak

5202/R (høyre) og 5202/L (venstre)
Hygieneservant grått støttehåndtak

5200/R-W (høyre) og 5200/L-W (venstre)
Standard servant hvitt støttehåndtak 

5200/R-B (høyre) og 5200/L-B (venstre) 
Standard servant sort metallic støttehåndtak 

5200/R (høyre) og 5200/L (venstre) 
Standard servant grått støttehåndtak 

7202-W-02 Bano universell servant 
Hvitt støttehåndtak med høydejustering

7202-02 Bano universell servant 
Grått støttehåndtak med høydejustering
 

7202-B-02  Bano universell servant
Sort metallic støttehåndtak med høydejustering  

7201 Bano universell servant med festebrakett 
Grått støttehåndtak- uten høydejustering

7201-W Bano universell servant med festebrakett
Hvitt støttehåndtak- uten høyjustering 

7201-B Bano universell servant med festebrakett 
Sort metallic støttehåndtak- uten høydejustering
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Produkter:

5202/R

5200/R

7200 Bano universell servant uten støttehåndtag 

7200

7201

7202-02

6300/R (høyre) og 6300/L (venstre)  Bano Mini 
servant med festebrakett og grått støttehåndtak  

6300/R-W (høyre) og 6300/L-W (venstre)  
Bano Mini servant med festebrakett og hvitt støttehåndtak  

6300/R-B (høyre) og 6300/L-B (venstre)  
Bano Mini servant med festebrakett og sort støttehåndtak  

6301/R-R, 6301/R-L, 6301/L-R og 6301/L-L 
Bano Mini servant med festebrakett og 
grått støttehåndtak  
6301/R-R-W, 6301/R-L-W, 6301/L-R-W og 6301/L-L-W  
Bano Mini servant med festebrakett og 
hvitt støttehåndtak  

6301/R-R-B, 6301/R-L-B, 6301/L-R-B og 6301/L-L-B  
Bano Mini servant med festebrakett og 
sort støttehåndtak  

6300

6301
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Materialspesifikasjon

Testing

• Servantene er produsert av mineralpulver (knust marmorstein), og overflaten er beskyttet av gelcoat med tykkelse 
  på 1,0 mm. Mineralpulveret er ned-knust marmor sammenpresset og herdet med et kunststoffbindemiddel. 
  78 % består av knust marmorstein. 22 % består av kunststoffbindemiddel, i hovedsak polyester. Gelcoat-belegget 
  er av høyeste kvalitet, det er slitesterkt og blir ikke misfarget ved kontakt med sollys eller såpe.

• Integrert støttehåndtak på servant: pulverlakkert stål. (5200) og pulverlakkert aluminium (7201/7202).

• Servanten 5202 har et plastdeksel (ABS/ PMMA) montert på undersiden.

Servanten sjokktestes ved spyling av vann ved + 10° i 1,5 min etterfulgt av spyling med 80° varmt vann i 1,5 min. 
CMI-kravet (Cultured Marble Institute) til testing er min. 500 sykluser, og tester viser at produktet er uforandret etter 
2000 sykluser.

Toleransegrenser

Lengdemål: –1 + 1 mm eller 0 + 2 mm.
Planhetstoleranse: 0 mm.

Materialet til servanten er lett å forme og har lav krympeprosent. Det er derfor mulig å skape produkter med helt rett og 
jevn (plan) overflate og små toleransegrenser i forhold til servanter i keramikk/ porselen. Alle råvarene er godkjent for 
innebruk til sanitære produkter.

Rengjør med vanlige flytende rengjøringsmidler. Poler med et fint poleringsmiddel, og voks deretter (bruk bilprodukter). 
Gjør dette regelmessig, og produktet holder seg fint i mange år.

Ikke utsett produktet for syrer, ammoniakk, avløps-rengjøring eller klorin. Om overflaten noen gang skulle bli ripete eller 
matt, polér og voks som vist over. Dypere riper kan først forsiktig slipes med våtslipepapir ca. 1200.

Produksjon

Vedlikehold

Advarsel

Servanten, som består av porselen trenger minimalt med vedlikehold. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et 
mildt rengjøringsmiddel. Hvis du ønsker en skinnende overflate kan du bruke et vaskemiddel for vinduer.

Fjerning av vanskelige flekker:

Vanskelige flekker fra hardt eller rustholdig vann kan ofte fjernes med flekkfjerner, men pass på at servanten skylles 
grundig etter rengjøring Regelmessing rengjøring bidrar til å beskytte produktoverflaten mot vannflekker. Når tiden er 
moden, kan du fornye overflatens utseende med et poleringsmiddel.
Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

Produkt 8200 Standard HC servant

Vedlikeholdsanvisning



52093 Bano vannlås og fleksible avløpsrør Ø32
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Produkter:

5207-02 Bano festebraketter med høydejustering- grå 

52088 Bano festebraketter uten høydejustering 

52093 

5207-02

52088

• Festeskinner/høydejustering: natureloksert aluminiumslegering

• Vannlås og avløpsrør: polypropenplast
  Pakning: TPE-plast
  Platedelene: rustfritt stål 18/8
  Forkrommede deler: ABS-plast

    

Vedlikeholdsanvisning

Med tanke på rengjøring kan det brukes vanlige rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt 
rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Skurepulver og stålull skal ikke brukes da det 
ødelegger finishen. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og brukes i legemiddelindustrien, er OK.

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier. Syrer, metanol, rødsprit, white-spirit 
og lynol skal ikke brukes. Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god 
investering!

Advarsel

63070 Bano festebraketter uten høydejustering

52094 

52094 Bano vannlås og fleksible avløpsrør Ø40



52070 Bano festebraketter uten høydejustering
for hygieneservant 5202

5207-EL Bano høydejusteringsmodul 
elektrisk- for hygieneservant 5202

5207-MA Bano høydejusteringsmodul 
                manuell med sveiv- for hygieneservant 5202
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Produkter:

5207-EL

5207-MA

52070

    

Rengjøring og vedlikehold

Til rengjøring kan det brukes vanlig mildt rengjøringsmiddel. Bruk en myk klut eller svamp sammen med et mildt 
rengjøringsmiddel. Dusj på objektet, og tørk av med en fuktig klut. Rengjøringsmidler som inneholder alkohol og 
brukes i legemiddelindustrien, er OK. Annet vedlikehold av bevegelige deler er ikke nødvendig, men Bano anbefaler 
regelmessig bruk av høydejustering. Om høydejustering ikke fungerer, kontakt Bano for assistanse og veiledning.

Advarsel

Bano høydejustering med elektrisk motor er en veggbrakett
for montering av servant. Braketten kan kun brukes med 
Bano Servant med hygienedeksel artikkel 5202. 

Braketten kan høyde justeres 200 mm ved hjelp av 
elektriskmotor. Høydejusteringen betjenes ved hjelp av 
betjeningspanel montert på servanten.

5207-EL/MA og 52070: Hovedramme: Korrosjonsbehandlet stål, 
El galvanisert Avskjermingsdeksel: ABS/ PMMA plast i fargekode 
RAL 9016. Maks vekt statisk belastning: 300 kg

5207-EL: Strømforsyning: Linak: CB8001T50-0010
U In: 230 V AC /50Hz, I In: Max. 0.63A, U Out: 24V DC, max. 120 
VA IPX5

Tilkobling: Vegg montert koblingsboks min IP44. Tilkobling 
utføres av elektriker.

Materialspesifikasjon

Produktet kan resirkuleres. Elektriske komponenter kan enkelt demonteres og leveres til resirkulering ihht til 
myndighetskrav.

Avfallshåndtering og resirkulering

Takk for at du tar deg tid til å lese grundig gjennom denne instruksen – det er en god investering!

Bruk aldri skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, skurepulver, klor, syrer, metanol, 
rødsprit,  white-spirit eller lynol.


