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BANO konseptet
Vår visjon er et baderom som reduserer 
pleierens belastning og forbedrer brukernes
livskvalitet.
 
Pleiearbeid i sykehjem, omsorgsboliger og 
sykehus er svært arbeidskrevende og vi har 
lenge fokusert på de belastninger pleieren 
møter og brukernes funksjonsbehov.
 
Bano baderomkonsept er et resultat av mer 
enn fem år med forskning og grundige studier.

  Hovedpunktene i Bano konseptet:
• Funksjonelle baderom - gjennom fleksibilitet
• God livskvalitet - gjennom økt selvstendighet
• Bedre arbeidsmiljø - mindre belastning for pleier
• Høydejustering - kan tilpasses alle beboere
• Bano support - kvalitetsikring i alle ledd

Bano is designed for care.
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Banos produkter oppfyller kravene til EUs 
sikkerhetskrav i “Direktivet for medisinsk 
utstyr” 93/42/EEC”, klasse 1. 
 

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

Kan tilpasses alle brukere
Vår forskning og testing har vist at det er behov for en baderomsløsning 
som kan tilpasses alle brukere. Tilbakemeldinger vi har fått fra pleiere 
forteller oss at høydejustering gjør det lettere å hjelpe brukerne og 
reduserer belastning på pleierne. Vi har derfor utviklet produkter som 
enkelt kan tilpasses hver beboers behov. Våre nye høydejusterbare 
toalett og servanter kan enkelt justeres.

 

 Toalett er utstyrt med elektrisk trykkpanel. 
 Ved hjelp av enkle grep kan både toalettet 
 og armstøttene justeres.
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Enkel i bruk
Banos høydejusterbare toalett kan høydejusteres manuelt eller 
elektrisk. Dette forenkler pleiernes arbeidshverdag. En pleier kan 
enkelt og raskt justere toalettets høyde slik at det blir tilpasset 
brukerens behov. For baderom med utenpåliggende rør, benyttes 
en påbyggingsmodul. Toalett/sisterne belastningstestet for 500 kg. 
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Støttehåndtak ved toalett kan felles opp 
for bedre tilgjengelighet.



Bano høydejusterbar toalett

Valgfri plassering 
av elektrisk 
 bryterpanel
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5970S2-EL 
Bano høydejusterbar 
sisterne og toalett / Elektrisk
Opp til 200 mm - Hvit

5970S2-EL-G 
Bano høydejusterbar 
sisterne og toalett / Elektrisk
Opp til 200 mm - Grå

5970S2-EL-B 
Bano høydejusterbar 
sisterne og toalett / Elektrisk
Opp til 200 mm - Sort

Bano høydejusterbar sisterne og toalett / Elektrisk

5970-MA 
Bano højdejusterbar
sisterne og toalett med en 
manuell sveiv - 
Opp til 200 mm -Hvit

5970-MA-G 
Bano højdejusterbar
sisterne og toalett med en 
manuell sveiv - 
Opp til 200 mm - Grå

5970S-MA-B 
Bano højdejusterbar
sisterne og toalett med en manuell 
sveiv - Opp til 200 mm - Sort

Bano højdejusterbart cisterne / toilet / Manuell 
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5970-22 Påbyggingsdel
              50 mm 
5970-23 Påbygningsdel
              100 mm 

5216  60 mm bolter
5218  80 mm bolter

Bano toalettskål

Bano valgfritt tilbehør

Bano toalettsete med lokk

5970-03 hvit

5970-06 grå

5970-04 sort

5970-07 rød

5603-B 900 mm- sort støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA 
høydejusterbar toalett, montering på sisterne
 
5604-B 700 mm- sort støttehåndtak for 5970S2-ELog 5970-MA 
høydejusterbar toalett, montering på sisterne

 Bano ryggstøtte til 700 mm 5975  

5965 Toalettskål 530 mm 

5975 Toalettskål 700 mm

Bano høydejusterbar toalett

Bano hvitt vegghengt toalettbørste 

3477 hvit holder

3477-G grå holder

Tilbehør

5972-03 grå 

5972-03B sort
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For teknisk informasjon se side 38

For teknisk informasjon se side 24For teknisk informasjon se side 24

For mer informasjon se siden 34-35

5603-EL støttehåndtak med elektrisk bryterpanel i håndtaket- 900 mm- grå 
For høydejusterbar toalett 5970S2-EL och 5970-MA - montering på sisterne         
5604-EL støttehåndtak elektrisk bryterpanel i håndtaket- 700 mm- grå
For høydejusterbar toalett 5970S2-EL och 5970-MA - montering på sisterne   

5603  900 mm- grå støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA 
høydejusterbar toalett, montering på sisterne  
5604 700 mm- grå støttehåndtak for 5970S2-EL og 5970-MA 
høydejusterbar toalett, montering på sisterne          

toalettskål
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Hygieneservant med høydejustering

Elektrisk eller manuell
Bano hygieneservant er laget spesielt med tanke på enkel og 
hygienisk rengjøring. På undersiden er det montert på et deksel 
som skjuler avløpsrør og forenkler rengjøring. Høydejustering 
hjelper til å minske belastningen for pleiere ved at servanten kjapt 
og enkelt kan tilpasses den enkelte brukers høyde. 
Høydejusteringen kan enkelt opereres av en person. 
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Et integrert støttehåndtak i servant øker 
tryggheten i daglige gjøremål og forflytning.
Maks vekbelasting: 300kg på støttehåndtak
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Valgfri plassering av elektrisk 
 bryterpanel



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

70
0-

90
0

630

21
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Bano hygieneservant for høydejusteringsmodul 5207-EL, 5207-MA og 52070 

5202/R-W (høyre)    
5202/L-W (venstre) 
Hygieneservant
Hvitt støttehåndtak 
1032 x 588 mm

5202/R-B (høyre)    
5202/L-B (venstre) 
Hygieneservant 
Sort metallic støttehåndtak
1032 x 588 mm

5202/R (høyre)   
5202/L (venstre)
Hygieneservant 
Grått støttehåndtak
1032 x 588 mm 

Bano høydejusteringsmodul for 5202-L og 5202-R hygieneservant 

VenstreHøyre

10
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Bano festebraketter uten høydejustering

Bano vegghengt høydejusteringsmodul (5207-EL, elektrisk,5207-MA, manuell) hjelper til å minske 
belastningen for pleiere ved at servanten kjapt og enkelt kan tilpasses den enkelte brukers høyde. 
Høydejusteringen kan enkelt opereres av en person.  

Hygienisk og enkel rengjøring
Bano hygieneservant er laget spesielt med tanke på enkel og hygienisk rengjøring. På undersiden er det 
montert på et deksel som skjuler avløpsrør og forenkler rengjøring. Servanten er funksjonelt utformet for å 
møte brukerens behov. Det er et solid håndtak montert i forkant som øker tryggheten for brukeren. 
Servanten har avrenning i forkant og er dermed godt tilpasset rullestolbrukere. Det er god avlastningsplass 
på begge sider av servanten.

5805 Bano servantarmatur
         med lang hendel

For teknisk informasjon se side 43

Tilbehør

For teknisk informasjon se side 30

52094 Bano vannlås og fleksible
           avløpsrør
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52094 Bano vannlås og 
fleksible avløpsrør

5805 Bano servantarmatur med 
lang hendel
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For teknisk informasjon se side 43 For teknisk informasjon se side 30

5200/R-W (høyre) og 5200/L-W (venstre)
Standard servant 
Hvitt støttehåndtak 1000 x 500 mm

5200/R-B (høyre) og 5200/L-B (venstre) 
Standard servant 
Sort metallic støttehåndtak 1000 x 500 mm

5200/R (høyre) og 5200/L (venstre) 
Standard servant  
Grått støttehåndtak 1000 x 500 mm

Bano standard servant

1000

50
0

Høyre Venstre

Bano standard servant er funksjonelt utformet for å møte brukerens behov. Et integrert støttehåndtak 
øker tryggheten i daglige gjøremål og forflytning. Det er også en avrenningskant i front av servanten 
som gjør at rullestolbrukere kommer helt inntil kanten.

  5207-02 Bano festebraketter 
  med høydejustering- grå 

52088 Bano festebraketter 
uten høydejustering 

42
4

42
4

240 x 52 mm

Tilbehør  

  5207-B-02 Bano festebraketter 
  med høydejustering- sort 
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Bano universell servant

Leveres inkludert festebrakett som standard. Servanten kan nyttes frittstående 
på vegg eller sammen med et sideskap. Servanten har god plass på sidene for 
plassering av hygieneartikler. Videre er servanten designet 600 mm dyp med flat 
bunn for god tilgang for rullestolbrukere. 

Anbefales levert med Bano avløpsrør inntil vegg. Håndtak i forkant gir god støtte 
ved bruk og forflytning til og fra servant.

Håndtak i forkant gir god 
støtte ved bruk og forflytning 
til og fra servant.
Belastningstestet for 300kg
på støttehåndtak
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800

600

275

 
 7201 Bano universell servant med festebrakett og grått støttehåndtak- uten høydejustering

800

600

 
  
 7201-W Bano universell servant med festebrakett og hvitt støttehåndtak- uten høyjustering 

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

 
7202-02 Bano universell servant med grått støttehåndtak med høydejustering
 

 7201-B Bano universell servant med festebrakett og sort metallic støttehåndtak- uten høydejustering

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

52094 Vannlås og fleksible avløpsrør 5805 Servantarmatur med lang hendel

Tilbehør

42
4

42
4

Høydejustering

Bano universell servant
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For teknisk informasjon se side 43 For teknisk informasjon se side 30

Bano universell servant med støttehåndtak og høydejustering  800 x 600 mm

800

600

Bano universell servant med festebrakett støttehåndtak- uten høydejustering  800 x 600 mm

190

60

637

7200 Bano universell servant uten støttehåndtag 800 x 600 mm- uten høydejustering
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Bano standard HC servant

 8200 Bano standard HC servant 655 x 560 mm

Bano Standard HC servant er en enkel og rimelig servant. Leveres med festebolter 
og er tilrettelagt for bruk av Bano sitt fleksible avløpsrør som gir god tilgang under 
servant for rullestolbruker.
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20

560

160

160

280655

20

45

52094 Bano vannlås og fleksible avløpsrør

5805 Bano servantarmatur med lang hendel

Tilbehør

Bano standard HC servant

For teknisk informasjon  se side 43

For teknisk informasjon se side 30
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Setet kan foldes opp mot 
veggen når det ikke er i bruk
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Dusjsete

Bano tilbyr et dusjsete med mange fordeler. Det er ergonomisk utformet og 
belagt med integralskum som gir en myk og temperert overflate. Hull midt i 
midten sikrer god vannavrenning. 
Med eller uten høydejustering
- Dusjsetet kan leveres med festebraketter med eller uten høydejustering. 
- Høyden på dusjsetet er enkel å justere. 
- Dusjsetet kan justeres fra 400– 600 mm (200 mm) med armlene. 
- De veggmonterte festebrakettene sikrer en solid konstruksjon og dusjsetet er 
  belastningstestet for 500 kg.
Med eller uten armlene
Dersom brukeren trenger ekstra støtte, kan det settes ned armlene på samme 
veggskinne som dusjsetet. De er produsert i samme materiale som dusjsetet. 
Armlenene leveres separat.
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5700-02 Bano dusjsete 

Med høydejustering og armlen

5700-02 Bano dusjsete 
med høydejustering- grå

5710-02 Bano armlen- grå

5700-B-02 Bano dusjsete 
med høydejustering- sort

5701-02 Bano dusjsete uten høydejustering- grå 

Uten høydejustering 

5701-B-02 Bano dusjsete uten høydejustering- sort 

5710-B- 02 Bano armlen- sort

5700-02 Bano dusjsete 
med høydejustering- grå

5700-B-02 Bano dusjsete 
med høydejustering- sort

Med høydejustering

42
5

30
0

Bano dusjsete
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Dusjstang

Bano dusjstang er en kombinert 
dusjstang og støttehåndtak.

Bano dusjstang har en vinkelform som gjør den svært fleksibelt i bruk. 
Dusjstangen tilbys i både høyre og venstrevinklet utgave.Leveres uten
skjøter for bedre hygiene og enklere montering. Støttehåndtaket er 
belagt med antibakteriell puro-coat lakk for optimalt grep. Bano har en 
flyttbar dusjhylle spesielt tilpasset dusjstangen og støttehåndtaket.

Belastningstestet for 500 kg

18

B BANO®

Designed for care



Bano dusjstang

5596-G Bano dusjhylle- grå

5596-B Bano dusjhylle- sort

5596 Bano dusjhylle- hvit

58820-01 16 Bano dusjhode og slange

58820 Bano dusjarmatur 150 c/c

Tilbehør

5581/L Bano dusjstang- venstre- hvit

5581/L-G Bano dusjstang- venstre- grå

5581/R Bano dusjstang- høyre- hvit

5581/R-G Bano dusjstang- høyre- grå

5581/L-B Bano dusjstang- venstre- sort metallic
5581/R-B Bano dusjstang- høyre- sort metallic

Venstre Høyre

Bano dusjhodeholder
Spesialutviklet dusjhode 
som kan reguleres opp 
og ned, slik at høyden blir
ideel uansett om brukeren 
sitter eller står.
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For teknisk informasjon se side 31

For teknisk informasjon se side 37 For teknisk informasjon se side 31

Bano dusjhylle 200 x 130 mm
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Bano støttehåndtak for vegg

Bano støttehåndtak for vegg har en vinkelform som gjør den svært fleksibelt 
i bruk. Støttehåndtaket tilbys i både høyre- og venstrevinklet utgave. 
Leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere montering. Støttehåndtaket 
er belagt med antibakteriell puro-coat lakk for optimalt grep.
Bano har en flyttbar hylle spesielt tilpasset dusjstangen og støttehåndtaket. 

Belastningstestet for 500 kg. 
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Bano støttehåndtak L formet for vegg

5591/ L Bano støttehåndtak- venstre- hvit

 5591/ L-G Bano støttehåndtak- venstre- grå

5591/ L-B Bano støttehåndtak- venstre- sort

5591/ R Bano støttehåndtak- høyre- hvit

 5591/ R-G Bano støttehåndtak- høyre- grå

5591/ R-B Bano støttehåndtak- høyre- sort

Venstre Høyre
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Bano dusjhylle 200 x 130 mm

Bano badrumshylle 345 x 149 mm

5491-G Bano baderomshylle- grå

5491 Bano baderomshylle- hvit        

5491-B Bano baderomshylle- sort

5596-G Bano dusjhylle- grå

5596-B Bano dusjhylle- sort

5596     Bano dusjhylle- hvit

For teknisk informasjon se side 37

For teknisk informasjon se side 37

Bano støttehåndtak har en vinkelform som gjør den svært fleksibelt i bruk. Støttehåndtaket tilbys i 
både høyre og venstrevinklet utgave. Belastningstestet for 500 kg. 

Leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere montering. støttehåndtaket er belagt med antibakteriell 
puro-coat lakk for optimalt grep. Bano har en flyttbar hylle spesielt tilpasset dusjstangen og støttehåndtaket. 

Tilbehør

790

861

790

857

674

Ø 32

72
40
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Bano støttehåndtak for vegg

Bano støttehåndtakk for vegg leveres uten skjøter for bedre hygiene og enklere 
montering. 32 mm tykkelse kombinert med antibakteriell puro-coat lakk gir optimalt 
grep.
40 mm avstand mellom hendel og vegg gir bedre design og større trygghet for bruker. 
Belastningstestet for 500 kg.
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Bano støttehåndtak for vegg

5402-G Bano dobbelkrok- grå

5402     Bano dobbelkrok- hvit

5402-B Bano dobbelkrok- sort

5440-B    Støttehåndtak 400 mm-   sort metallic 
5460-B    Støttehåndtak 600 mm-   sort metallic 
5480-B    Støttehåndtak 800 mm-   sort metallic 
54100-B  Støttehåndtak 1000 mm- sort metallic 

5440-G   Støttehåndtak 400 mm-   grå
5460-G   Støttehåndtak 600 mm-   grå
5480-G   Støttehåndtak 800 mm-   grå
54100-G Støttehåndtak 1000 mm- grå

5440    Støttehåndtak 400 mm-  hvit
5460    Støttehåndtak 600 mm-  hvit
5480    Støttehåndtak 800 mm-   hvit
54100  Støttehåndtak 1000 mm- hvit

Tilbehør

23
For teknisk informasjon se side 41

Bano dusjhylle 200 x 130 mm Bano badrumshylle 345 x 149 mm

5491-G Bano baderomshylle- grå

5491     Bano baderomshylle- hvit        

5491-B Bano baderomshylle- sort

5596-G Bano dusjhylle- grå

5596-B Bano dusjhylle- sort

5596     Bano dusjhylle- hvit

For teknisk informasjon se sider 36-37 For teknisk informasjon se sider 36-37

Bano dobbelkrok

400

40
32

600

800
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Vegghengt toalettskal for høydejusterbar sisterne
Bano toalettskalet er ergonomisk utformet slik at man sitter trygt og behagelig. 

Hygienisk og stabilt toalettsete 
Enkel mekanisme for av og på montering gir enkel rengjøring og bedre hygiene. 
Toalettsetet er utviklet med sideklosser under som gir bedre stabilitet ved 
forflytning til og fra toalett. Maks vektbelasting: 500kg

5965 Bano toalettskål 530 mm

5975 Bano toalettskål 700 mm

5970-03 Bano toalettsete med lokk- hvit

5970-06 Bano toalettsete med lokk- grå

5970-04 Bano toalettsete med lokk- sort

5970-07 Bano toalettsete med lokk- rød

Bano toalettsete med lokk

Bano toalettskål og toalettsete med lokk

24
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Bano ryggstøtte til 5975 toalettskål- 700 mm

 
5600/R-02 høyre og 5600/L-02 venstre
900 mm Støttehåndtak med høydejustering- grå
For montering på vegg
5607/R-02 høyre og 5607/L-02 venstre
700 mm Støttehåndtak med høydejustering- grå
For montering på vegg

5600/R-B-02 høyre og 5600/L-B-02 venstre 
900 mm Støttehåndtak med høydejustering- sort
For montering på vegg
5607/R-B-02 høyre og 5607/L-B-02 venstre
700 mm Støttehåndtak med høydejustering- svart
For montering på vegg

5601-02 Støttehåndtak- 900 mm 
uten høydejustering- grå- For montering på vegg  
5608-02 Støttehåndtak- 700 mm 
uten høydejustering-  grå- For montering på vegg

5601-B-02 Støttehåndtak- 900 mm 
uten høydejustering- sort- For montering på vegg  
5608-B-02 Støttehåndtak- 700 mm 
uten høydejustering- sort- For montering på vegg 

5970-10 Bano standard sisterne 

Bano toalett støttehåndtak  

25

5972-03B sort

5972-03 grå 

Bano vegghengt hvitt toalettbørste 

3477 hvitt holder

3477-G grått holder

Tilbehør for Bano toalett

5970-02 11 Bano høydejusterbar sisterne, 70 mm
for innbygning

Manuell høydejustering
Høyden på støttehåndtaket er enkel å justere. Støttehåndtaket kan justeres fra 700–900 mm. Den sjenerøse 
lengden (900 mm) gir god ergonomisk støtte. Ved å bøye seg fremover og benytte styrken i overkroppen, kan 
beboeren forflytte seg til og fra toalett. I enden er det et godt utformet «håndtak» som gir et godt og trygt grep. 
Når det ikke er i bruk, kan støttehåndtaket slås opp på veggen for å frigjøre gulvplass. 
Bano tilbyr også en WC hendel med og uten høydejustering på 700 mm. Denne kan benyttes på steder hvor 
man har begrenset plass. Maks vektbelastning: 400 kg.

For teknisk informasjon se side 38

For mer informasjon se sider 34-35
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Skapet og støttehendel er 
spesialkonstruert  for å tåle 
en belastning på 400 kg.

Skap

Gjennomtenkt design
Baderomsskapet inneholder en rekke gjennomtenkte elementer. Det har en 
solid konstruksjon og er tilpasset plassering sammen med Bano servant. 
Sokkel for det elektriske uttaket er plassert inne i skapet, der det er godt 
beskyttet mot vannsprut.  Plasseringen av el-uttaket gir også god tilgjengelighet 
for rullestolbrukere.
 

Bano høyskap leveres 
med demping på skuffer 
og skapdør.

26
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5302-30D5302 D

5311-B Bano støttehåndtak til høyskap 
             sort metallic

5311 Bano støttehåndtak til høyskap- grå

Venstre

5303-44/R (høyre)   Bano høyskap med 2 dører, hvit  1800 x 400 x 400 mm
5303-44/L (venstre) Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 400 x 400 mm

Høyre

Venstre

5302D/R (høyre)   Bano standard høyskap, hvit 1800 x 400 x 400 mm
5302D/L (venstre) Bano standard høyskap, hvit 1800 x 400 x 400 mm

5302-30D/R (høyre)   Bano standard høyskap, hvit 1800 x 300 x 400 mm
 5302-30D/L (venstre) Bano standard høyskap, hvit 1800 x 300 x 400 mm

Bano hvitt standard høyskap 

Tilbehør

5303-34/R (høyre)   Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 300 x 400 mm
5303-34/L (venstre) Bano høyskap med 2 dører, hvit 1800 x 300 x 400 mm
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5311-W Bano støttehåndtak til høyskap-hvit 
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Bano spesialskap med dør

5304-34 Bano spesialskap uten dør, hvit, 1330 x 300 x 380 mm

8300-W Bano liggende skap, hvit, 325 x 650 x 170 mm
650

17
032

5

8341/R (høyre)   Bano sideskap med dør, hvit, 650 x 325 x 170 mm

325

17
0

5304-34F/R (høyre)   Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 300 x 400 mm
5304-34F/L (venstre) Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 300 x 400 mm

5304-44F/R (høyre)   Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 400 x 400 mm
5304-44F/L (venstre) Bano spesialskap med dør, hvit, 1330 x 400 x 400 mm

65
0

8341/L (venstre) Bano sideskap med dør, hvit, 650 x 325 x 170 mm

Venstre

Venstre

5304-44 Bano spesialskap uten dør, hvit, 1330 x 400 x 380 mm

13
30

400

40
0

5304-44F

400

38
0

13
30

5304-44 

300

38
013
30

5304-34 

Bano liggende skap

Bano sideskap med dør

Bano spesialskap uten dør

Høyre

Høyre
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Dette er en baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Den trippelekstruderte 
akrylskjermen gir en god lysfordeling. Montert ved et speil, vil den med sine gjennomsiktige 
graderinger gi et behagelig mykt lys til ansiktet og de nærmeste omgivelsene. Lampene er ideelle 
for bruk i baderom, toaletter, garderober og vaskerom. Armaturhuset er i stål, med hvite endestykker 
i kunststoff. Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt. 

 Bano baderomslampe LED 600 mm

Speilet har to stk integrerte lysfelt. Speilet leveres i to utgaver med lysfarge 3000K eller 4000K.
Forventet levetid på lyskilde er ca 30 000 timer.

Bano speil med lys 
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5101-02 Bano speiel 
Bano optimirror Plus er et høykvalitets floatglass med et sølvbelegg på den ene siden. Dette gir 
ekstremt høy lysrefleksjon på opptil 92 %. Bano optimirror Plus gir god beskyttelse av sølvlaget, 
uten bruk av konvensjonelle materialer som kobber og bly. Dette er ikke bare miljøvennlig, men 
sammenlignetmed andre vanlige speil gir det også en mye bedre beskyttelse mot naturlig korrosjon. 
Dermed kan man unngå problemet med svarte kanter og flekker i belegget. Speilet som inngår i et 
Bano bad, har polerte kanter og festes med klips mot veggen.
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5190-01 Bano speil med lys LED 3000k / 60 x 600 x 900 mm
5190-02 Bano speil med lys LED 4000k / 60 x 600 x 900 mm    

B BANO®
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5114 Baderomslampe LED 600 mm 
5115 Baderomslampe 600 mm (T5 Lysstoffrør)
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5805 Bano servantarmatur med lang hendel

5802 Bano servantarmatur med standard hendel

Bano servantarmatur med standard hendel har samme utforming og funksjon som 
vårt andre ettgreps armatur. Standard hendel er kortere og har et elegant design 
tilpasset det private marked.

Bano servantarmatur med HC hendel er et klassisk ettgrepsarmatur som er 
spesialtilpasset Bano sin servant. Armaturet er brukervennlig, med lang stamme og langt 
grep. Bano servantarmatur er utformet med lang stamme så vannstrålen kommer godt 
frem i vasken. Ergonomisk utformet hendel som gir økt brukervennlighet.
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         Bano servantarmatur med lang hendel

Bano servantarmatur med standard hendel

Bano servantarmatur 
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Bano dusjarmatur

58820-01 16 Bano dusjhode og slange

58820 Bano dusjarmatur 150

Dusjhodet kan flyttes opp og ned på dusjstangen til ønsket høyde. Dermed blir det 
mindre vannsprut når beboeren dusjer sittende. Dette gjør det også enkelt å vaske 
kroppen, men holde hodet og hår tørt, når det er ønskelig. Dusjhodet er produsert 
med et spesielt filter for å forhindre forkalkning og gi god hygiene.

Selve dusjslangen er myk og fleksibel, slik at den er behagelig å bruke.

Banos trykkstyrte dusjarmatur er ergonomisk utformet, slik at det er lett å skru vannet av 
og på. Banos armatur er utstyrt med en trykkstyrt termostat som reagerer på de minste 
temperaturforandringer i vannet og utjevner disse.

Temperatursperre forhindrer at du setter temperaturen for høyt. Det gjør banos 
termostatbatteri sikker også for demente.

Bano dusjhode og slange
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9748 Bano tilbakeslagsventil Ø15 mm
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tilbehørB BANO





Bano tilbyr en ryggstøtte som kan monteres på 5975 toalettskål (700 mm) for ekstra støtte. 
Det er ergonomisk utformet og laget i integralskum som gir en myk og temperert overflate. 
Materialet er stivt og gir god støtte. Ryggstøtten er lett å rengjøre.

Ergonomisk form og temperert overflate

Bano ryggstøtte til toalettskål 700 mm

34
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5972-03 Bano ryggstøtte - grå 
Til 5975 toalettskål 700 mm

5972-03B Bano ryggstøtte - sort 
Til 5975 toalettskål 700 mm

Bano ryggstøtte til toalettskål 700 mm
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Til Bano 5975 700 mm toalettskål 
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Bano dusjhylle
Alle produktene under Bano detaljer har blitt produsert med et helhetlig design for at alle 
elementene skal passe sammen på baderommet.
Hyllene er flyttbare og kan settes der brukeren ønsker det. På den måten slipper man å 
lage festehull i veggen. I dusjhyllen er det plass til å oppbevare både sjampo og balsam.
Tilstrekkelig avrenning sikrer god hygiene.

Hyllene er flyttbare og kan settes der brukeren ønsker det. På den måten slipper man 
å lage festehull i veggen. Baderomshyllen er romslig og har ekstra høy kant for å holde 
hygieneartikler og toalettveske på plass.

Bano baderomshylle for toalettveske

Bano dusjhylle og baderomshylle 
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5596 Bano dusjhylle - hvit 

5596-B Bano dusjhylle - sort 

5596-G Bano dusjshylle - grå 

13
0

5491-B Bano baderomshylle - sort                

5491-G Bano baderomshylle - grå                

5491    Bano baderomshylle - hvit                

14
9

Bano dusjhylle og baderomshylle 
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For Bano 5460, 5480, 54100 støttehåndtak for vegg 
og 5591 støttehåndtak L formet for vegg

For Bano 5581 dusjstang, 5440, 5460, 5480, 54100 
støttehåndtak for vegg og 5591 støttehåndtak L formet 
for vegg

Bano dusjhylle Bano baderomshylle for toalettveske 
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3477 Bano vegghengt hvitt toalettbørste - hvitt holder

3477-G Bano vegghengt hvitt toalettbørste - grått holder

Holder monteres på vegg for enkel adkomst til gulv og rengjøring rundt toalettet. 
Toalettbørsteholderen kan enkelt fjernes fra veggfeste for rengjøring. 

Section A-A
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Bano vegghengt toalettbørste 
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5496-G Bano avfallsbøtte 10L- grå 

5496 Bano avfallsbøtte 10L- hvit 

Avfallsbøtten er designet for montering på vegg med egenutviklet opphengssystem 
som gjør den enkelt avtakbar for tømming og rengjøring. Veggfestet kan både limes
og skrus fast i veggen. Avfallsbøtten er utformet avlang og buet for å ta minimal plass 
i rommet.

Bano avfallsbøtte 
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5400    Bano enkel hengekrok- hvit

5400-B  Bano enkel hengekrok- sort

5400-G Bano enkel hengekrok- grå

Det gir en større tilfredsstillelse å bruke et bad der alle elementene passer sammen. 
På et Bano-bad gjelder dette også de små, men viktige detaljene som hengekroker til 
vaskekluter og håndklær.

Henger godt
Krokene er utformet slik at håndklærne henger godt. Det kan gjerne være behov for å 
ha et håndkle innen rekkevidde flere steder på badet. 

Ø10

Ø71 30

Bano enkel hengekrok
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Hygienisk alternativ
Bano dobbel hengekrok har et heldekkende deksel som reduserer oppsamling støv 
av og skitt, og er derfor enklere å rengjøre og mer hygienisk. Krokene er utformet slik 
at håndklærne henger godt.

Bano dobbel hengekrok kan også monteres sammen med Bano 5440, 5460, 5480 
og 54100 støttehåndtak for vegg. 

5402 Bano dobbelkrok- hvit

5402-B Bano dobbelkrok- sort

5402-G Bano dobbelkrok- grå

Bano dobbel hengekrok
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For mange mennesker er stokken/krykken et viktig hjelpemiddel i hverdagen. 
På badet er det behov for å oppbevare denne på en enkel måte, men innenfor 
rekkevidde. Løsningen er Banos stokkholder, som er både diskré og brukervennlig.
Stokken «gripes» av en gummiremse, og her oppbevares den inntil brukeren igjen 
trenger sitt hjelpemiddel.

5510 Bano stokkholder

76

72 35

Bano stokkholder 
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Ekstra god tilgang til servanten
Rullestolbrukere får ekstra god tilgang til servanten fordi de fleksible avløpsrørene 
kan skyves helt inn til veggen og dermed frigjøre plass under servanten. 
 

52094 Bano vannlås og fleksible avløpsrør

Bano vannlås og fleksible avløpsrør 
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PRODUKTNR NFR PRODUKTNAVN
3477
3477-B
3477-G
5101
51010
5101-02
5110
5190-01
5200/L
5200/L-B
5200/L-W
5200/R
5200/R-B
5200/R-W
5202/L
5202/R
52070
5207-02
5970S2-EL
5207-MA
52088
52092
52094
5216
5218
5260
5280
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
5311-W
5400
5400/B
5400/G
5402
5402-B
5402-G
54100
54100-B

Bano vegghengt toalettbørsteholder, hvit
Bano vegghengt toalettbørsteholder, svart
Bano vegghengt toalettbørsteholder, grå
Bano speil
Klips til speil
Bano speil 600 x 960 mm inkl. klips
Bano lampe
Bano speil med lys LED 3000k
Bano servant, venstre, grått støttehåndtak
Bano servant, venstre, sort metallic støttehåndtak
Bano servant, venstre, hvitt støttehåndtak
Bano servant, høyre, grått støttehåndtak
Bano servant, høyre, sort metallic støttehåndtak
Bano servant, høyre, hvitt støttehåndtak
Bano servant venstre grå med hygienedeksel
Bano servant høyre grå med hygienedeksel
Bano festebrakett uten høydejustering, for 5202
Bano festebraketter med høydejustering
Bano festebraketter med elektrisk høydejustering
Bano festebraketter med manuell høydejustering
Bano festebrakett uten høydejustering
Bano vannlås og �eksibelt avløpsrør, 32 mm
Bano vannlås og �eksibelt avløpsrør, hygieneservant
Bano bolter (60 mm) og skiver for høydejusterbar sisterne
Bano bolter (80 mm) og skiver for høydejusterbar sisterne
Bano bolter (60mm) og skiver for festeskinner
Bano bolter (80mm) og skiver for festeskinner
Bano standard høyskap med demping, 300 mm bredde, venstre
Bano standard høyskap med demping, 300 mm bredde, høyre
Bano standard høyskap med demping, 400 mm bredde, venstre
Bano standard høyskap med demping, 400 mm bredde, høyre
Bano høyskap med 2 dører, 300 mm bredde, venstre
Bano høyskap med 2 dører, 300 mm bredde, høyre
Bano høyskap med 2 dører, 400 mm bredde, venstre
Bano høyskap med 2 dører, 400 mm bredde, høyre
Bano spesialskap uten dør, 300 mm bredde
Bano spesialskap uten dør, 400 mm bredde
Bano spesialskap med dør, 300 mm bredde, venstre
Bano spesialskap med dør, 300 mm bredde, høyre
Bano spesialskap med dør, 400 mm bredde, venstre
Bano spesialskap med dør, 400 mm bredde, høyre
Bano støttehåndtak, grå
Bano støttehåndtak, sort metallic
Bano støttehåndtak, hvitt
Bano hengekroker, hvit
Bano hengekroker, svart
Bano hengekroker, grå
Bano dobbeltkrok, hvit
Bano dobbeltkrok, svart
Bano dobbeltkrok, grå
Bano støttehåndtak, 1000 mm, hvit
Bano støttehåndtak, 1000 mm, sort metallic

6035967
6035968
6035969
6035803
6035839
6035994
6035804

6035807
6035886
6035938
6035806
6035885
6035937
6035957
6035958

6035929
6035976
6035977
6035892
6035812
6035986
6035988
6035989
6035809
6035987
6035907
6035906
6035802
6035801

6035838
6035848
6035949
6035832
6035899
6035901
6035983
6035984
6035985
6035866
6035868
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54100-G
5440
5440-B
5440-G
5460
5460-B
5460-G
5480
5480-B
5480-G
5487
5487-B
5487-G
5491
5491-B
5491-G
5496
5496-B
5496-G
5510
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
5607/L-02
5607/L-B-02
5607/R-02
5607/R-B-02
5608-02
5608-B-02
5700-02
5700-B-02

Bano støttehåndtak, 1000 mm, grå
Bano støttehåndtak, 400 mm, hvit
Bano støttehåndtak, 400 mm, sort metallic
Bano støttehåndtak, 40 0 mm, grå
Bano støttehåndtak, 600 mm, hvit
Bano støttehåndtak, 600 mm, sort metallic
Bano støttehåndtak, 600 mm, grå
Bano støttehåndtak, 800 mm, hvit
Bano støttehåndtak, 800 mm, sort metallic
Bano støttehåndtak, 800 mm, grå
Bano vegghengt toalettrullholder, hvit
Bano vegghengt toalettrullholder, sort
Bano vegghengt toalettrullholder, grå
Bano baderomshylle for toalettveske, hvit
Bano baderomshylle for toalettveske, svart
Bano baderomshylle for toalettveske, grå
Bano avfallsbøtte vegghengt 10l, hvit
Bano avfallsbøtte vegghengt 10l, svart
Bano avfallsbøtte vegghengt 10l, grå
Bano stokkholder
Bano dusjstang, venstre, hvit
Bano dusjstang, venstre, sort metallic
Bano dusjstang, venstre, grå
Bano dusjstang, høyre, hvit
Bano dusjstang, høyre, sort metallic
Bano dusjstang, høyre, grå
Bano støttehåndtak, venstre, hvit
Bano støttehåndtak, venstre, sort metallic
Bano støttehåndtak, venstre, grå
Bano støttehåndtak, høyre, hvit
Bano støttehåndtak, høyre, sort metallic
Bano støttehåndtak, høyre, grå
Bano dusjhylle, hvit
Bano dusjhylle, sort metallic
Bano dusjhylle, grå
Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, venstre
Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, venstre sort
Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, høyre
Bano støttehåndtak WC 900 mm med høydejustering, høyre sort
Bano støttehåndtak WC 900 mm u/høydejustering
Bano støttehåndtak WC 900 m u/høydejustering, sort
Bano støttehåndtak WC 900 m for sisterne, sett
Bano støttehåndtak med elektrisk knapp i håndtaket- 900 mm- grå
Bano støttehåndtak WC 700 mm for sisterne, sett
Bano støttehåndtak med elektrisk knapp i håndtaket- 700 mm- grå
Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, venstre 
Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, venstre sort
Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, høyre
Bano støttehåndtak WC 700 mm med høydejustering, høyre sort
Bano støttehåndtak WC 70 0 mm u/høydejustering
Bano støttehåndtak WC 700 mm u/høydejustering sort
Bano dusjsete med høydejustering
Bano dusjsete med høydejustering, sort

6035867
6035856
6035858
6035857
6035859
6035861
6035862
6035863
6035865
6035864
6035971
6035972
6035973
6035954
6035956
6035955
6035951
6035953
6035952
6035833
6035877
6035882
6035879
6035876
6035881
6035878
6035871
6035875
6035873
6035869
6035874
6035872
6035883
6035895
6035896
6035918
6035919
6035916
6035917
6035925
6035926
6035978

6035979

6035923
6035924
6035921
6035922
6035927
6035927
6035928
6035909
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5701-02
5701-B-02
5710-02
5710-B-02
5805
5802
58820
58820-01
5965
5975
5970-02 11
5970-03
5970-04
5970-06
5970-10
5970-22
5970-23
5970S-EL
5970-MA
5972-02
5972-02B
5972-03
5972-03B
7200
7201
7201-B
7201-W
7202-02
7202-B-02
7202-W-02
8200
8341/L
8341/R

Bano dusjsete uten høydejustering
Bano dusjsete uten høydejustering, sort
Bano armlen
Bano armlen, sort
Bano servantarmatur med lang hendel
Bano servantarmatur med standard hendel
Bano dusjtermostat
Bano dusjhode og slange
Bano toalett 530 mm
Bano toalett 700 mm
Bano høydejusterbar sisterne, 70 mm justering
Bano toalettsete med lokk, hvit
Bano toalettsete med lokk, svart
Bano toalettsete med lokk, grå
Bano standard sisterne
Bano påbyggingsmodul 50 mm for høydejusterbar sisterne
Bano påbyggingsmodul 100 mm for høydejusterbar sisterne
Bano sisterne med elektrisk høydejustering
Bano sisterne med manuell høydejustering
Bano ryggstøtte for 700 mm 5970 toalett, grå
Bano ryggstøtte for 700 mm 5970 toalett, sort
Bano ryggstøtte for 700 mm 5975 toalett, grå
Bano ryggstøtte for 700 mm 5975 toalett, sort
Bano universell servant, fast brakett
Bano universell servant, fast brakett, grå hendel
Bano universell servant, fast brakett, sort metallic håndta
Bano universell servant, fast brakett, hvitt håndtak
Bano universell servant, høydejustering, grå hendel
Bano universell servant, høydejustering, sort metalic hendel
Bano universell servant, høydejustering, hvit hendel
Bano standard HC servant
Bano sideskap, venstre
Bano sideskap, høyre

6035914
6035915
6035912
6035913
6035813
6035814
6035824
6035825
6035815
6035816
6035902
6035818
6035947
6035948
6035889
6035981
6035982
6035974
6035975
6035935
6035934

6035843
6035844
6035845
6035942
6035941
6035939
6035943
6035846
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Banos fabrikk i Sandane- Norge

B BANO®

Designed for care



Bano Sandane
Administrasjon / Logistikk / Lager
Utstillingsplassen 3
6823 Sandane
Telefon: +47 57 86 98 00 
Telefaks: +47 57 86 98 01
post@bano.no

Bano Bergen
Salg / Markedsføring
Postadresse:
Postboks 43 Sentrum
5803 Bergen

Besøksadresse:
Fortunen 4
5013 Bergen
Telefon: +47 55 30 26 30
post@bano.no

www.bano.no

 

 

 

Kai-Rune Klubben
Konserndirektør Salg
Tel: +47 905 30 709
kk@bano.no

Kontakt

Daniel Nesse
Prosjektleder
Tel: +47 959 78 760
daniel@bano.no

Veronica Silden Orth
Prosjektleder
Tel: +47 948 19 857
vs@bano.no


