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Bano vendbart toalett

Med Bano vendbart toalett kan man enkelt vende toalettsetet 290 grader, noe som forenkler tilgangen til toalettet. 
Det vendbare toalettet kan høydejusteres enkelt fra et integrert panel i begge toalettets støttehåndtak.

Dårlig tilpassede baderom skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner. Det vendbare toalettet fjerner 
disse hindrene, og setter en ny standard for tilgjengelighet på baderommet. I stedet for at brukeren må tilpasse 
seg baderommet, tilpasser baderommet seg brukeren. Det gir brukeren økt trygghet, økt selvstendighet og økt 
verdighet.
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the property of the company. Reproduction or use of this document without 
the consent of Bano AS or its subsidiaries is prohibited. All rights reserved.

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

Vendbar Modul
Brukere med nedsatt gangfunksjon 
er avhengig av å heve toalettet 
slik at beina går klar av gulvet for 
å kunne foreta en trygg og enkel 
vending. Det vendbare toalettet 
kan heves og senkes 200mm, og 
har en løftekapasitet på 300kg. 
Den elektriske hev og senk 
funksjonen betjenes enkelt fra et 
integrert panel i begge toalettets 
støttehåndtak.
I veggmodulen til det vendbare 
toalettet er det integrert et 
styringssystem for hev og senk 
funksjonen. Modulen er også 
fleksibel, og kan monteres på 
eksisterende bad med både 
gulvmonterte og veggmonterte 
toalett.

Vendbart toalett
Toalettsetet vendes enkelt ved 
hjelp av en utløsermekanisme 
integrert i toalettets støttehåndtak. 
Støttehåndtak kan heves og 
senkes. Ryggstøtte og toalettsete 
kan enkelt fjernes i forbindelse 
med rengjøring.
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Bano vendbart toalett produseres i sterke materialer som tåler stor 
belastning og høy slitasje. Innovative løsninger gir optimal funksjonalitet 
og komfort. Porselensskålen er designet for enkel rengjøring. 

Alle overflater er produsert i innovative komposittmaterialer. Dette 
øker komforten i form av at man unngår en kald og lite behagelig 
opplevelse. Toalettsetet er designet for behagelig sittekomfort og har en 
rengjøringsvennlig overflate.

Sisterne er produsert i korrosjonsbehandlet stål med deksel i 
vakuumformet kompositt.

Materialer

Produktnummer:    5920
Vekt, sisterne og toalett:  80kg
Maks belastning:    500kg
Maks løftekapasitet:    300kg
Maks belastning støttehåndtak:  250kg
Høydejustering:    200mm
Svingdiameter støttehåndtak nede:  850mm
Svingdiameter støttehåndtak oppe: 805mm

Innvendig dimensjon toalettsete 281 x 232mm
Elektrisk hev/senk-betjening i begge støttehåndtak
Rotasjonsbetjening i begge støttehåndtak
Spylevolum: Todelt 3-6 l - Justerbart til 4,5-7 l 
Spylehastighet: 1,8 l/s - Justerbart til 2,2 l/s
Strømforsyning: 230V IPX6

Endringer kan forekomme.

Fargekoder: 
Sisternedeksel: RAL 9016
Støttehåndtak og deksel: RAL 7001

Hjelpemiddelet kan søkes hos Hjelpemiddelsentralen.

Teknisk
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Bano vendbart toalett 

5930 Bano vendbart toalett med spyl- og tørkfunksjon

Det vendbare toalettet kan leveres med spyl- og tørkfunksjon. 
En enkel og brukervennlig løsning for et behagelig toalettbesøk som 
rengjør med en varm og behagelig vannstråle.

Enkel i bruk
Helautomatisk rengjøringssyklus med kun et knappetrykk. 
Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdyse med ferskvann. 
Effektiv rengjøring 
Spyler med en varm og behagelig vannstråle.
Behagelig fønfunksjon  
Etter rengjøringen starter varmluftsføneren som tørker med en 
behagelig temperert luft.
Ingen behov for avkalkning  
Spylesystemet tømmes for vann etter hver spyling, noe som fjerner 
risiko for kalkdannelser. Dette medfører at det ikke er behov for 
jevnlige servicer eller påfylling av avkalkingsmiddel.

Produktnummer:   5930
Dusjvarighet:    180s 
Fønevarighet:    180s
Kapslingsgrad:   IPX6
Merkespenning:   230V AC
Nettfrekvens:     50Hz
Inngangsstrøm:   1200W
Max strømningstrykk:   1,5-10 bar
Vanntemperatur fabrikkinnstilling: 37°C
Vannforbruk:    0,5 l/min

Endringer kan forekomme.



B BANOi ®

Designed for care

Bano vendbart toalett

Kontakt

Ved fabrikasjonsfeil gir Bano kunden 
rett til å bytte produktet til tilsvarende 
produkt, eller produkt med tilsvarende 
egenskaper, i 3 år fra installasjon.

Bano Prosjekt

Daniel Nesse
Salgssjef
Fysioterapeut
Telefon: +47 95 97 87 60
daniel@bano.no

Veronica Silden Orth
Prosjektleder
Telefon: +47 94 81 98 57
vs@bano.no

Bano Home Care

Ingelin Mari Rød
Ergoterapeut
Telefon: +47 97 11 51 00
ingelin@bano.no

Mie Damhagen Elvsaas 
Fysioterapeut
Telefon: +47 93 20 77 87
mie@bano.no

Hovedkontor

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