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INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2-10 Hygiejnevask m. dæksel 

Side 11-15 Toiletmodul/ cisterne

Side 16 Brusestang/ Støttehåndtag

Side 16 Støttehåndtag, vinklet 

Side 17 Brusesæde

Side 17 Brusetermostat

Side 18 Lampe

Side 18 Højskab med støttehåndtag

Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-EL, 5207-MA, 52070

Produktnr.: 5970S2-EL, 5970-MA, 5970-22, 5970-23

Produktnr.: 5581/L, 5581/R

Produktnr.: 5591/L, 5591/R

Produktnr.: 5700-02

Produktnr.: 58820

Produktnr.: 5114, 5115

Produktnr.: 5302D/L, 5302D/R, 5311

DANSK
Designed for care



KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt 
inventar som spejl, lampe, hængekroge m.m.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for 
det aktuelle projekt.
OBS! Håndvasken monteres til beslagene med både lim og fikseringsskruer. Bano 
anbefaler 7 dages hærdetid på alle limede produkter.

VVS: Håndvaskarmatur: Fleksible slanger med 3/8” indvendig gevind

2/18

BANO SERVANT MED HØYDEJUSTERING 
OG DEKSEL

5202/L   BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING OG DÆKSEL, VENSTRE 
5202/R   BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING OG DÆKSEL, HØJRE
5207-EL  BANO ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5207-MA  BANO MANUEL HØJDEJUSTERING 

KON
VVS
EL

BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING 
OG DÆKSEL

Designed for care
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). (Stopventilerne 
peges 45gr mod væg/Skab) Det er vigtigt at 
stopventilerne ikke stikker længere ud end 
70 mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegningen. 

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb i væg; Afløb i væg afsluttes med en 
Ø40 mm x 88° afløbsbøjning med 40 mm fri 
rør  (medfølger ikke).

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
70 mm til afløbets yderkant.

OBS! EL:
Elektrisk installation er kun til versioner med elektrisk hæv-
ning og sænkning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen. Elektriker 
kobler i IP44-boks efter installation af hygiejnevask. 
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

Målene er angivet fra færdigt gulv.

BANO VENSTRE HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING  
OG DÆKSEL, SKJULTE RØR

KON
VVS
EL

Designed for care

5202/L   BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING OG DÆKSEL, VENSTRE 
5207-EL  BANO ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5207-MA  BANO MANUEL HØJDEJUSTERING 



OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). Det er vigtigt 
at stopventilerne ikke stikker længere ud end 
60 mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 300 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 
mm x 88° afløbsbøjning med 40 mm fri rør  
(medfølger ikke).
 

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
60 mm til afløbets yderkant.

OBS! EL:
Elektrisk installation er kun til versioner med elektrisk hæv-
ning og sænkning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen. Elektriker 
kobler i IP44-boks efter installation af hygiejnevask.
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)

Målene er angivet fra færdigt gulv

Maks. højde overkant 
 stopventil: 480 mm.
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KON
VVS
EL

BANO VENSTRE HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING  
OG DÆKSEL SYNLIGE RØR

Designed for care

5202/L   BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING OG DÆKSEL, VENSTRE 
5207-EL  BANO ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5207-MA  BANO MANUEL HØJDEJUSTERING 
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). (Stopventilerne 
peges 45gr mod væg/Skab) Det er vigtigt at 
stopventilerne ikke stikker længere ud end 
70mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb i væg; Afløb i væg afsluttes med en 
Ø40 mm x 88° afløbsbøjning med 40 mm fri 
rør  (medfølger ikke).

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
70 mm til afløbets yderkant. 

OBS! EL:
Elektrisk installation er kun til versioner med elektrisk hæv-
ning og sænkning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen. Elektriker 
kobler i IP44-boks efter installation af hygiejnevask.
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)

Målene er angivet fra færdigt gulv

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

KON
VVS
EL

BANO HØYRE HYGIENEVASK MED HØYDEJUSTERING 
OG DEKSEL, SKJULTE RØR

Designed for care

5202/R   BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING OG DÆKSEL, HØJRE
5207-EL  BANO ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5207-MA  BANO MANUEL HØJDEJUSTERING 
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 9000 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). Det er vigtigt 
at stopventilerne ikke stikker længere ud end 
60mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 300 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 
mm x 88° afløbsbøjning med 40 mm fri rør  
(medfølger ikke).
.

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
60 mm til afløbets yderkant.

OBS! EL:
Elektrisk installation er kun til versioner med elektrisk hæv-
ning og sænkning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen. Elektriker 
kobler i IP44-boks efter installation af hygiejnevask.. 
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)

Målene er angivet fra færdigt gulv

BANO HØJRE HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING  
OG DÆKSEL, SYNLIGE RØR

KON
VVS
EL

Maks. højde overkant 
 stopventil: 480 mm

Designed for care

5202/R   BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING OG DÆKSEL, HØJRE
5207-EL  BANO ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5207-MA  BANO MANUEL HØJDEJUSTERING 



BANO VENSTRE HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL UDEN 
HØJDEJUSTERING, SKJULTE RØR

5202/L   BANO HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL, VENSTRE 
52070  BANO FASTE MONTERINGSBESLAG

KON
VVS
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). Det er vigtigt 
at stopventilerne ikke stikker længere ud end 
70mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 500 mm.

Vedr. afløb; Ø40 mm, afsluttes med en Ø40 
mm x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
70 mm til afløbets yderkant.

Målene er angivet fra færdigt gulv

Maks. højde overkant  
stopventil: 500 mm



BANO VENSTRE HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL UDEN 
HØJDEJUSTERING, SYNLIGE RØR

KON
VVS

Designed for care

5202/L   BANO HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL, VENSTRE 
52070  BANO FASTE MONTERINGSBESLAG
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). Det er vigtigt 
at stopventilerne ikke stikker længere ud end 
70mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 500 mm.

Vedr. afløb; Ø40 mm afsluttes med en Ø40 
mm x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
70 mm til afløbets yderkant.

Målene er angivet fra færdigt gulv

Maks. højde overkant stopventil: 500 mm



5202/R   BANO HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL, HØJRE
52070  BANO FASTE MONTERINGSBESLAG 

KON
VVS

Designed for care

9/18

BANO HØJRE HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL UDEN 
HØJDEJUSTERING, SKJULTE RØR

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). Det er vigtigt 
at stopventilerne ikke stikker længere ud end 
70mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 500 mm.

Vedr. afløb; Ø40 mm, afsluttes med en Ø40 
mm x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
70 mm til afløbets yderkant.

Målene er angivet fra færdigt gulv

Maks. højde overkant stopventil: 500 mm



BANO HØJRE HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL UDEN 
HØJDEJUSTERING, SYNLIGE RØR

KON
VVS

Designed for care

5202/R   BANO HYGIEJNEVASK MED DÆKSEL, HØJRE
52070  BANO FASTE MONTERINGSBESLAG
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10). Det er vigtigt 
at stopventilerne ikke stikker længere ud end 
70mm fra væggen. Stopventilerne drejes 
jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm.

Vedr. afløb; afsluttes med en Ø40 mm x 88° 
afløbsbøjning (medfølger ikke).

Pga. indbygningskassetten er det vigtig at 
afløbsbøjning ikke kommer længere ud end 
70 mm til afløbets yderkant.

Målene er angivet fra færdigt gulv

Maks. højde overkant stopventil: 480 mm



KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt 
inventar som spejl, lampe, hængekrog m.m. 

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

. 
 
OBS! Ved Sokkelflise & malede væg, sokkelfliserne afsluttes 12mm fra cisternen. 

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for 
det aktuelle projekt.

Designed for care

BANO CISTERNE MED HØJDEJUSTERING 

5970S2-EL  BANO CISTERNE MED ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5970-MA  BANO CISTERNE MED MANUEL HØJDEJUSTERING 
5970-22  BANO PÅBYGNINGSMODUL FOR CISTERNE, 5 CM
5970-23  BANO PÅBYGNINGSMODUL FOR CISTERNE, 10 CM

KON
VVS
EL
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OBS! VVS
Vandplacering normalt på venstre side som vist.

Placering af stopventilen: pga. bevægelsesdele, 
når højden på cisternen justeres op og ned, skal 
stopventilen altid placeres nøjagtig jævnført tegnin-
gen / afløbet.

Stopventilerne drejes jævnført tegningen.

Vedr. vand; afsluttes med en stopventil med 1/2” 
udvendige gevind (G15).

Placering af afløbsrør i gulvet:
Ø110 afløbsrør uden muffe afsluttes 40 mm over 
færdigt gulv. 
Cisterne tilsluttes til spidsende afløbsrør med medfol-
gende dobbelt jetkobling. 

Placering af afløbsrør i væggen:
Ø110 afløbsrør afsluttes c/c 180 mm over færdigt 
gulv og plant med væggen 

Færdigt gulv

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500 kg

Minimumskrav forstærkning 45x195 konstruktionstræ / 
spærtræ.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

OBS! EL:
El-placering normalt højre side som vist. Elektrisk instal-
lation er kun til versioner med elektrisk hævning og sænk-
ning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen og placeres 
200 mm fra færdigt gulv og 100mm fra center af el-dåse 
for cisterne.

Elektriker tilslutter cisternens el-ledning i IP44-dåsen efter 
installation af cisterne. 
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)

BANO CISTERNE MED HØJDEJUSTERING 

KON
VVS
EL

Designed for care

5970S2-EL  BANO CISTERNE MED ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5970-MA  BANO CISTERNE MED MANUEL HØJDEJUSTERING 



KON
VVS
EL

BANO CISTERNE MED HØJDEJUSTERING 
AVLØP I VÆG

Designed for care

OBS! VVS:
Vandplacering normalt på venstre side som vist.

Placering af stopventilen: pga. bevægelsesdele, når højden på 
cisternen justeres op og ned skal stopventilen altid placeres nøjagtig 
jævnført tegningen/afløbet. Stopventilerne drejes jævnført tegningen.

Vedr. vand; afsluttes med en stopventil med 1/2” udvendige gevind 
(G15).

Placering af afløbsrør i væggen:
Ø110 afløbsrør afsluttes c/c 180 mm over færdigt gulv og plant med 
væggen 
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 konstruktionstræ / spærtræ.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! EL:
El-placering normalt højre side som vist. Elektrisk installation er kun til 
versioner med elektrisk hævning og sænkning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen og placeres 200 mm fra 
færdigt gulv og 100mm fra center af el-dåse for cisterne.

Elektriker tilslutter cisternens el-ledning i IP44-dåsen efter installation af 
cisterne. 
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)
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Designed for care

5970S2-EL  BANO CISTERNE MED ELEKTRISK HØJDEJUSTERING 
5970-MA  BANO CISTERNE MED MANUEL HØJDEJUSTERING 
5970-22  BANO PÅBYGNINGSMODUL FOR CISTERNE, 5 CM
5970-23  BANO PÅBYGNINGSMODUL FOR CISTERNE, 10 CM

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500 kg

Minimumskrav forstærkning 45x195 konstruktionstræ / 
spærtræ.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! EL:
El-placering normalt højre side som vist. Elektrisk instal-
lation er kun til versioner med elektrisk hævning og sænk-
ning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen og placeres 
200 mm fra færdigt gulv og 100 mm fra center af el-dåse 
for cisterne.

Elektriker tilslutter cisternens el-ledning i IP44-dåsen efter 
installation af cisterne. 
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)

OBS! VVS:
Vandplacering normalt på venstre side som vist.

Placering af stopventilen: pga. bevægelsesdele, 
når højden på cisternen justeres op og ned skal 
stopventilen altid placeres nøjagtig jævnført
tegningen/afløbet.

Stopventilerne drejes jævnført tegningen.

Vedr. vand; afsluttes med en stopventil med 1/2” 
udvendige gevind (G15).

Placering af afløbsrør i gulvet:
Ø110 afløbsrør uden muffe afsluttes 40 mm over 
færdigt gulv.  
Cisterne tilsluttes til spidsende afløbsrør med medfol-
gende dobbelt jetkobling. 

Placering af afløbsrør i væggen:
Ø110 afløbsrør afsluttes c/c 180 mm over færdigt 
gulv og plant med væggen 

Synlige rør trekkes ned midt på toppen af påbyg-
ningsmodul, kan også trækkes nede på både venstre 
og højre side.

Ferdig gulv

Cisterne vises 
med tilhørende 
påbygnings-
modul 5970-22
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BANO CISTERNE MED HØJDEJUSTERING 
SYNLIGE RØR

KON
VVS
EL

Designed for care

OBS! VVS:
Vandplacering normalt på venstre side som vist.

Placering af stopventilen: pga. bevægelsesdele, når højden på 
cisternen justeres op og ned skal stopventilen altid placeres nøjagtig 
jævnført tegningen/afløbet. Stopventilerne drejes jævnført tegningen.

Vedr. vand; afsluttes med en stopventil med 1/2” udvendige gevind 
(G15).

Synlige rør trekkes ned midt på toppen af påbygningskassen, kan 
også trækkes nede på både venstre og højre side.

Placering af afløbsrør i gulvet:
Ø110 afløbsrør uden muffe afsluttes 40 mm over færdigt gulv. 
Cisterne tilsluttes til spidsende afløbsrør med medfolgende dobbelt 
jetkobling.
Placering af afløbsrør i væggen:
Ø110 afløbsrør afsluttes c/c 180 mm over færdigt gulv og plant med 
væggen 

Færdigt  gulv

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 konstruktionstræ / spærtræ.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! EL:
El-placering normalt højre side som vist. Elektrisk installation er kun til 
versioner med elektrisk hævning og sænkning.

El-rør / kabel trækkes 500 mm fra væggen og placeres 200 mm fra 
færdigt gulv og 100mm fra center af el-dåse for cisterne.

Elektriker tilslutter cisternens el-ledning i IP44-dåsen efter installation af 
cisterne. 
(el-underlag / udtag medfølger ikke.)
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Venstre Højre

BANO BRUSESTANG / STØTTEHÅNDTAG

5581/L BANO BRUSESTANG, VENSTREVENDT
5581/R BANO BRUSESTANG, HØJREVENDT

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500 kg.

Minimumskrav forstærkning:
18mm krydsfiner
B: 300mm
H: 300mm

Forstærkningerne skal ligge helt 
ind til vægpladen. 

Forstærkninger er indikeret
med et skraveret område.

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for det aktuelle projekt.
KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt inventar som spejl, lampe, 
hængekrog m.m. 

Designed for care

BANO STØTTEHÅNDTAG, VINKLET

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for det aktuelle projekt.
KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt inventar som spejl, lampe, 
hængekrog m.m. 

5591/L BANO STØTTEHÅNDTAG, VENSTREVENDT
5591/R BANO STØTTEHÅNDTAG, HØJREVENDT

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500 kg.

Minimumskrav forstærkning:
18mm krydsfiner
B: 300mm
H: 300mm

Forstærkningerne skal ligge 
helt ind til vægpladen. 

Forstærkninger er indikeret
med et skraveret område.

Venstre Højre

16/18
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OBS! VVS:
Højde 750 mm over færdigt 
gulv, afsluttes udenpå færdig 
væg med ¾” forskruninger (m/
afsparring anbefales) med  
rosetter (medfølger ikke).

BANO BRUSETERMOSTAT

VVS
Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for det aktuelle projekt.

58820  BANO BRUSETERMOSTAT

Designed for care

BANO BRUSESÆDE

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for det aktuelle projekt.
KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt inventar som spejl, lampe, 
hængekrog m.m. 

5700-02 BANO BRUSESÆDE MED HØJDEJUSTERING 

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 500kg.

Minimumskrav forstærkning:
45x195mm konstruktionstræ/
spartræ.
Højde Mindst 900mm, dog 
helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge 
helt ind til vægpladen. 

Forstærkninger er indikeret 
med et skraveret område.
.

KON



Designed for care

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for det aktuelle projekt.

5114, 5115 BANO LAMPE

BANO LAMPE

BANO HØJSKAB MED STØTTEHÅNDTAG  

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for det 
aktuelle projekt.
KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt 
inventar som spejl, lampe, hængekrog m.m. 

5302D/L BANO HØJSKAB MED STØTTEHÅNDTAG, VENSTRE
5302D/R BANO HØJSKAB MED STØTTEHÅNDTAG, HØJRE

OBS! EL:
Udtag til stikkontakt inde i ska-
bet, 900 mm over færdigt gulv. 

El-rør / kabel trækkes
mindst 400 mm fra væggen før 
montering af skabet.

Stikkontakten leveres og mon-
teres af elektrikeren
efter at skabet er monteret.

Et Ø56 mm hul er klargjort til 
montering af stikkontakten, en 
Fuga 1 modulsstikkontakt

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 400kg.

Minimumskrav forstærkning:
18mm krydsfiner
B: 400mm
H: 200mm

Forstærkningerne skal ligge 
helt ind til vægpladen. 

Forstærkninger er indikeret 
med et skraveret område.
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BANO GRÆNSESNIT
KONSTRUKTIONER VVS EL

Bano AS
Møllehaven 8
4040 Jyllinge

Telefon: +45 30 49 66 18
www.bano.dk
E-post: post@bano.dk

KON VVS

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2-10 Standard vask

Side 11-15 Universalvask

Produktnr.: 5200/L, 5200/R, 5207-02, 52088

Produktnr.: 7200, 7201, 7202-02

DANSK
Designed for care
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KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt 
inventar som spejl, lampe, hængekroge m.m.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for 
det aktuelle projekt.
OBS! Håndvasken monteres til beslagene med lim. Bano anbefaler 7 dages hærdetid på alle 
limede produkter.

VVS: Håndvaskarmatur: Fleksible slanger med 3/8” indvendig gevind.

2/15

BANO SERVANT MED HØYDEJUSTERING 
OG DEKSEL

5200/L  BANO STANDARD VASK, VENSTRE
5200/R  BANO STANDARD VASK, HØJRE   
5207-02 BANO MONTERINGSBESLAG MED HØJDEJUSTERING
52088  BANO MONTERINGSBESLAG UDEN HØJDEJUSTERING

KON
VVS

BANO STANDARD VASK MED OG UDEN  
HØJDEJUSTERING 

Designed for care
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til 
loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til væg-
pladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret 
område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegningen. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb; Afløb i væg afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

BANO STANDARD VASK MED HØJDEJUSTERING,  
VENSTRE. SKJULTE RØR

KON
VVS

Designed for care

5200/L  BANO STANDARD VASK, VENSTRE 
5207-02 BANO MONTERINGSBESLAG MED HØJDEJUSTERING



OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegning. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 270 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).
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KON
VVS

BANO STANDARD VASK MED HØJDEJUSTERING,  
VENSTRE. SYNLIGE RØR

Designed for care

5200/L  BANO STANDARD VASK, VENSTRE 
5207-02 BANO MONTERINGSBESLAG MED HØJDEJUSTERING
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegningen. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb; Afløb i væg afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

KON
VVS

BANO STANDARD VASK MED HØJDEJUSTERING,  
HØYRE. SKJULTE RØR

Designed for care

5200/R  BANO STANDARD VASK, HØJRE   
5207-02 BANO MONTERINGSBESLAG MED HØJDEJUSTERING
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OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegning. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 270 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

BANO STANDARD VASK MED HØJDEJUSTERING,  
HØYRE. SYNLIGE RØR

KON
VVS

Designed for care

5200/R  BANO STANDARD VASK, HØJRE    
5207-02 BANO MONTERINGSBESLAG MED HØJDEJUSTERING



BANO STANDARD VASK UDEN HØJDEJUSTERING,  
VENSTRE. SKJULTE RØR

Designed for care

5200/L  BANO STANDARD VASK, VENSTRE
52088  BANO MONTERINGSBESLAG UDEN HØJDEJUSTERING

KON
VVS

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegningen. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb; Afløb i væg afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).
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BANO STANDARD VASK UDEN HØJDEJUSTERING,  
VENSTRE. SYNLIGE RØR

Designed for care

5200/L  BANO STANDARD VASK, VENSTRE 
52088  BANO MONTERINGSBESLAG UDEN HØJDEJUSTERING

KON
VVS

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegning. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 270 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).
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BANO STANDARD VASK UDEN HØJDEJUSTERING,  
HØYRE. SKJULTE RØR

Designed for care

5200/R  BANO STANDARD VASK, HØJRE    
52088  BANO MONTERINGSBESLAG UDEN HØJDEJUSTERING

KON
VVS

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegningen. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb; Afløb i væg afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).
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BANO STANDARD VASK UDEN HØJDEJUSTERING,  
HØYRE. SYNLIGE RØR

Designed for care

5200/R  BANO STANDARD VASK, HØJRE  
52088  BANO MONTERINGSBESLAG UDEN HØJDEJUSTERING

KON
VVS

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegning. 

Maks. højde stopventil: 550 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 270 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).
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KONSTRUKTIONER: Alle vægge skal have skruefast materiale godkendt til vådrum for øvrigt 
inventar som spejl, lampe, hængekroge m.m.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område

11/15

BANO UNIVERSALVASK MED OG UDEN 
HØJDEJUSTERING

7200  BANO UNIVERSALVASK UDEN HÅNDTAG, UDEN HØJDEJUSTERING
7201  BANO UNIVERSALVASK MED HÅNDTAG, UDEN HØJDEJUSTERING
7202-02 BANO UNIVERSALVASK MED HÅNDTAG OG HØJDEJUSTERING

KON
VVS

Designed for care

Eksakt placering, se målsætning på gældende plantegning / opstaltstegning / arbejdstegning for 
det aktuelle projekt.
OBS! Håndvasken monteres til beslagene med lim. Bano anbefaler 7 dages hærdetid på alle 
limede produkter.

VVS: Håndvaskarmatur: Fleksible slanger med 3/8” indvendig gevind.
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OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 3/8” 
udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegningen. 

Maks. højde overkant stopventil: 550 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb; Afløb i væg afsluttes med en Ø40 mm x 88° 
afløbsbøjning (medfølger ikke).

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.

BANO UNIVERSALVASK MED HØJDEJUSTERING.  
SKJULTE RØR

KON 
VVS

Designed for care

7202-02 BANO UNIVERSALVASK MED HÅNDTAG OG HØJDEJUSTERING 



BANO UNIVERSALVASK MED HØJDEJUSTERING.  
SYNLIGE RØR

Designed for care

13/15

7202-02 BANO UNIVERSALVASK MED HÅNDTAG OG HØJDEJUSTERING
KON-
VVS

OBS! VS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 550 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 270 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40 mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.
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Designed for care

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 3/8” 
udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegningen. 

Maks. højde overkant stopventil: 550 mm.

Afløb i væg; Ø40 mm 
 
Afløb; Afløb i væg afsluttes med en Ø40 mm x 88° 
afløbsbøjning (medfølger ikke).

KON
VVS

7200  BANO UNIVERSALVASK UDEN HÅNDTAG, UDEN HØJDEJUSTERING
7201  BANO UNIVERSALVASK MED HÅNDTAG, UDEN HØJDEJUSTERING

BANO UNIVERSALVASK UDEN HØJDEJUSTERING.  
SKJULTE RØR

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.
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BANO UNIVERSALVASK UDEN HØJDEJUSTERING.  
SYNLIGE RØR

Designed for care

KON
VVS

7200  BANO UNIVERSALVASK UDEN HÅNDTAG, UDEN HØJDEJUSTERING
7201  BANO UNIVERSALVASK MED HÅNDTAG, UDEN HØJDEJUSTERING

OBS! VVS:
Vedr. vand; afsluttes med stopventiler med 
3/8” udvendige gevind (G10).  
Stopventilerne drejes jævnført tegning. 

Maks. højde overkant stopventil: 550 mm.

Afløb i gulv; Ø40 mm. Højden = 270 mm
 
Afløb i gulv; Afløb afsluttes med en Ø40mm 
x 88° afløbsbøjning (medfølger ikke).

OBS! KONSTRUKTIONER:
Belastningstestet til 300 kg.

Minimumskrav forstærkning 45x195 
konstruktionstræ / spærtræ.
Højde: Minimum 900 mm dog helst op til loftet.

Forstærkningerne skal ligge helt ind til vægpladen. 
Forstærkninger er indikeret med et skraveret område.
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