
 
Designed
for Comfort

Het Bano badkamerconcept is intelligent, 
doordacht en comfortabel. Het concept is 
ontwikkeld in samenwerking met de 
universiteit van Bergen in Noorwegen.  
Het resultaat van vijf jaar onderzoek, testen 
en technische ontwikkeling. Samen met de 
toekomstige gebruikers. De bediening van de 
badkamerelementen is eenvoudig. Instelbaar 
naar de mogelijkheden van iedere individuele 
gebruiker. Het badkamerconcept is daardoor 
speciaal geschikt voor senioren en mensen 
met een lichamelijke beperking. Zij maken 
hierdoor langer zelfstandig gebruik van de 
badkamer. Dat geeft zelfvertrouwen, eigen-
waarde, biedt kwaliteit van leven. Het  
ergonomische ontwerp verlicht het werk 
van de zorgverlener. En het Scandinavische 
design straalt luxe en comfort uit. 

WEBSITE
www.banobenelux.nl

CONTACT
0184 - 785353
info@banobadkamers.nl

ADRES
Schooldwarsstraat 48
3351 AT Papendrecht
Nederland

www.banobadkamers.nl

B BANO®

Designed for comfort



Door de  
gebruiker bedacht..
Het zijn de ‘ervaringsdeskundigen’ die duidelijk hebben gemaakt wat zij in een badkamer belangrijk vinden. 
Wetenschappers, ergonomen en fysiotherapeuten van de Universiteit van Bergen in Noorwegen, hebben die 
wensen  vertaald in techniek en ergonomische voorwaarden. Vooraanstaande Scandinavische interieurontwer-
pers hebben gezorgd voor een stijlvol design. Waarbij het smaakvolle kleurgebruik ook nog eens een functio-
nele rol speelt. Bano brengt met dit badkamerconcept, functionaliteit in de zorg en ergonomisch comfort en 
design, samen in praktisch, dagelijks gebruik. 
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Tijd voor
kwaliteit in
de badkamer

Stel je voor: in bad gaan is een dagelijks terugkerende, veel te 
inspannende bezigheid. Alle knoppen en badkamer elementen zitten ‘te 
hoog, te laag of te ver weg ‘. Op die manier is baden voor zowel de  
gebruiker als de eventuele hulpverlener geen plezierige bezigheid! Terwijl 
het dat wel zou moeten zijn. Het is nodeloos inspannend, vaak tijdrovend 
en vooral niet comfortabel. Voor zowel de gebruiker als de hulpverlener . 
 
comfortabele ergonomie van Bano-badkamers betekent comfort. Hulp is 
in een aantal gevallen zelfs niet meer nodig. In bad gaan is weer ‘quality 
time’. En helpen door de hulpverlener een flink stuk lichter en sneller. 
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De aanpak van (ouderen)zorg in Nederland verandert snel. Belangrijk aspect van het 
ouderenbeleid is mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat betekent 
veel voor de organisatie van de zorg. En heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inrichting 
van het huis. Het sanitair in het bijzonder. Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en 
comfortabel een voorwaarde. 

In Scandinavië wordt ouderen- en gehandicaptenzorg 
al langer gedecentraliseerd aangepakt. Kerngedachte 
is daarbij ‘kwaliteit van leven’. Of je nou thuis of in 
een zorginstelling woont, die kwaliteit van leven staat 
centraal. Die stap naar kwaliteitsdenken moet in  
Nederland op een aantal punten nog gemaakt worden. 
Bij de organisatie van de zorgverlening. En bij de inzet 
en zorgverantwoording door verzekeraars  
en gemeenten. 

De toekomstige aanpak  
in de zorg is al begonnen.

In Scandinavië wordt  
ouderen- en gehandicaptenzorg  

al langer gedecentraliseerd  
aangepakt.

Langer thuis wonen betekent dus vaker de vertaling 
maken naar ‘kwaliteit van leven’. En daarbij hoort 
naast de organisatorische uitdaging en financiële 
herschikking van budgetten, ook het aanpassen van 
de kwaliteit van een woning of zorgcentrum. Zaken 
als een traplift een rolstoelvriendelijke keuken, maar 
ook de inrichting van de sanitaire ruimtes zoals toilet 
en badkamer, staan aan de basis van een zelfstandig 
bestaan. Dat past bij het uitgangspunt ‘kwaliteit van 
leven’. 
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De badkamerelementen moeten op de goede plaats zitten. Met voldoende ruimte om 
je te kunnen verplaatsen. Met, als dat nodig is, voldoende bewegingsvrijheid voor de 
hulpverlener. De badkamerelementen moeten makkelijk en veilig te gebruiken en te 
bedienen zijn. En de ergonomische vormgeving mag comfort uitstralen.  

In hoogte verstelbare badkamerelementen vormen de 
basis voor een sterke verbetering van het zelfstandige 
gebruik. Mensen met een lichamelijke beperking  
willen de hoogtes aanpassen op hun situatie en  
mogelijkheden. En verandert de situatie van de 
gebruiker dan kan alles met een druk op een knop 
worden gewijzigd. Flexibel instelbare badkamer-
elementen maken de badkamer ook geschikt voor 
meerdere gebruikers met verschillende instellingen 
van de elementen. En daarmee optimaal gebruiks-
gemak en comfort voor allemaal. Ook de hulpverlener 
heeft gebruiksgemak dankzij de aanpasbare hoogtes 
en instellingen. Minder inspanning en betere  
ergonomie maakt het werk minder zwaar en lang-
durig. En ook dat verhoogt het comfort van de patiënt.  

Om dat daar waar mogelijk gekozen is voor muur-
bevestiging van de badkamerelementen, blijft de vloer 
vrij. Behalve ruimtewinst, heeft dat ook als voordeel 
dat betere en sneller kan worden schoonmaakt. De 
elektrische verbindingen voor de beweegbare  
apparatuur, zijn veilig in de muur weggewerkt. 
 

Zelfstandig in de badkamers
begint met flexibel gebruiksgemak

De investering 
De Bano zorgbadkamer is wat duurder dan een stan-
daard badkamer. Op de veilige aanleg van leidingen, 
elektrische aandrijving en ergonomische, veilige 
materialen kan en mag niet bezuinigd worden. Voor 
het kleuren van de materiaalonderdelen worden 
speciale antibacteriële coatings gebruikt. De gekozen 
materialen zijn geselecteerd op duurzaamheid en 
levensduur. 

Het belangrijkste is in onze ogen de kwaliteit van  
leven, die deze badkamer voor de gebruikers biedt.
Daarnaast is de levensduur van de badkamer 20 tot 
25 jaar. Uitgaande van een investering van rond de 
€8.000,-- is de afschrijving gemiddeld € 0,50 per dag. 
Dat wordt alleen al terugverdiend in de tijdwinst door 
medewerkers. Indien de badkamer is geïnstalleerd 
door een ‘Bano-gecertificeerde’ installateur, is de 
garantie 5 jaar.

Het doordachte ontwerp levert daardoor  
een aantal comfort- en gemaksvoordelen op. 

    
   Hulpverleners worden minder zwaar belast bij het helpen in de badkamer.

   Hulpverleners hebben minder tijd nodig voor hulp in de badkamer.  
 
   Gebruikers kunnen langer, zonder hulp,  gebruik maken van de badkamer. 

   Het schoonmaken gaat sneller en beter.
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De (zorg)badkamer is een plek waar sfeer, techniek en specifieke gebruikseisen op een 
veelal beperkt oppervlak samenkomen. Deze ruimte hoort als een handschoen te passen. 
Bano heeft een specifiek zorgbadkamer ontworpen waarbij esthetiek en praktische eisen 
in een harmonieus geheel geïntegreerd zijn.

Een (bewoners)badkamer vraagt om een speciale 
inrichting, die gekozen is met het oog op verplaatsing-
stechniek. Het concept behelst het optimaal plaatsen 
van speciaal ontwikkelde elementen in de badkamer, op 
een dusdanige manier dat de best mogelijke  
functionaliteit voor de bewoner gegarandeerd is.  
Comfort en veiligheid is waarvoor Bano staat. 

In hoogte verstelbaar toilet: 

• Reservoir: Bano's in hoogte verstelbare reservoirs 
kunnen zowel met de hand als elektrisch in hoogte 
versteld worden. Geheel naar de behoefte en lengte 
van de gebruiker. Bovendien, dit verlicht en vereen-
voudigt de werkzaamheden van de verzorger. Het 
toilet is verstelbaar in hoogte van 40 tot 60 cm. Een 
andere naam voor het elektrisch in hoogte 
verstelbare toilet is het sta-op toilet. 
• Toilet: Het Bano-toilet heeft een ergonomisch 
ontwerp zodat de gebruiker een veilige en comforta-
bele zithouding heeft. Het toilet heeft een universele 
vormgeving, is 70cm lang en aangepast voor rolstoel-
gebruikers. De belasting is getest tot 500kg! 
• Handgrepen: De toilethandgrepen van Bano hebben 
een ergonomisch ontwerp, waardoor ze een goede, 
stevige grip bieden. Door voorover te leunen en de 
kracht van het bovenlichaam te gebruiken kan de 
gebruiker zelf van het toilet opstaan. De toilethand-
grepen zijn leverbaar in 90 en 70 cm.
 
 
 
 

 

De beste functionaliteit 
gegarandeerd.

Zelfdragend

Het Bano-reservoir is zelfdragend. 
Afstelbare ankerbouten voor toi-
let: lengte 330-400 mm. De anker-
bouten kunnen ook na betegeling 
worden afgesteld. Het heeft 
een Sendzimir-gegalvaniseerd 
C-profiel 40/40/2 mm. In hoogte 
verstelbare voet 0-190 mm. 
Voor het verborgen Sanicontrol-
reservoir bestaan twee inhoudop-
ties: 6 of 3 liter (vooraf ingesteld), 
of 9 of 4,5 liter.  

Productinformatie

Reservoir

Toilet

Materiaal 
Toilet - Porselein 
Toiletbril - Hygiënisch ABS-kunststof 
Scharnieren - roestvrij staal

Artikelnummers  
5970 Toilet 70  
5960 Toilet 55 
5970/06 Toiletbril  
met deksel
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Montage opties 
Vooraf gemonteerd deel voor muurtoilet, totale hoogte 120 cm voor  
montage op een muurpaneel:  
 
- Direct monteren op dunne muren
- Direct monteren op betonmuren
- Monteren op rails voor betonmuren of dunne muren

Condensatiebeveiliging

Het Bano-reservoir is zelfdragend. Afstelbare 
ankerbouten voor toilet: lengte 330-400 mm. 
De ankerbouten kunnen ook na betegeling 
worden afgesteld. Het heeft eeen Sendzi-
mir-gegalvaniseerd C-profiel 40/40/2 mm. 
In hoogte verstelbare voet 0-190 mm. 
Verborgen Sanicontrolreservoir met twee 
inhoudopties: 6 of 3 liter  (vooraf ingesteld), 
of 9 of 4,5 liter.  
 

Artikelnummers    
5970-EL In hoogte verstelbaar reservoir 
5970-MA In hoogte verstelbaar reservoir 
5603 toilethandgrepen (90cm) 
5604 toilethandgrepen (70cm) 
5603-EL toilethandgrepen (90cm) 
5604-EL toilethandgrepen (70cm)
   
   
 

Artikelnummer 
5972-02 Bano rugsteun
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De Bano wastafel is zo ontworpen dat deze gemakkelijk schoon 
te maken is en daardoor een goede hygiëne biedt aan de gebrui-
ker. Aan de onderkant is om de buizen en leidingen, een water-
bestendige bekleding geplaatst. Daardoor is de schoonmaak 
sneller en makkelijker. 

Eenvoudig & 
Hygiënisch Wastafel

De wastafel van Bano is speciaal ontworpen op 
individuele gebruikersbehoeften. Een geïntegreerde 
handgreep zorgt ervoor dat de gebruiker zich veiliger 
voelt bij het uitvoeren van zijn dagelijkse taken. Op de 
voorkant van de wastafel zit een afvoergoot, waardoor 
rolstoelgebruikers dicht bij de rand van de wastafel 
kunnen komen. 

De wastafel kan op 2 manieren eenvoudig in hoogte 
versteld worden. Elektrisch: met een speciaal ontwor-
pen, voor de gebruiker goed bereikbare, veilige knop. 
Met de hand: door middel van een zwengel. Op beide 
manieren kan ook de eventuele verzorger de wastafel 
op de ideale gebruikershoogte instellen. 

In hoogte  
verstelbare wastafel 5202/R  

1000

500

158

Artikelnummer    
5202 R of L Wastafel, Grijze handgreep 
5207-EL Montagesteunen (elektrisch) 
5207-MA Montagesteunen (manueel) 
5801 Ergonomische wastafelkraan met lange uitloop
52093 Flexibele waterafvoerpijp en sifon standaard Bano 
  
   
 

Materiaal 
Wastafel: Composiet van marmergruis  
met een gelcoating. 
Handgreep: antibacterieel geëmailleerd 
aluminium en nylon.

De wastafel is zo ontworpen dat optimaal aan de behoefte van de 
gebruikers tegemoet wordt gekomen. De wastafel heeft aan de 
voorkant een stevige beugel die veilig steun biedt aan de  
gebruiker, wanneer die aan de wastafel staat. De wastafelvorm 
heeft een functionele verlenging aan de voorkant, speciaal voor 
comfortabel gebruik door rolstoelgebruikers. De wastafel biedt 
aan beide zijden voldoende afzet voor toiletartikelen.

Functioneel 
Design 

5202/L 

Uit onderzoek tijdens de ontwikkeling blijkt de behoefte  aan een 
oplossing geschikt voor iedere gebruiker. Uit feedback van de 
verzorgers blijkt, dat in hoogte verstelbare elementen noodzake-
lijk zijn voor optimale hulp en dat dit de werkbelasting verlaagt. 
Deze onderzoeksuitkomsten staan aan de wieg  van de flexibele 
oplossingen die  Bano in dit badkamerconcept heeft verwerkt. 

Aanpasbaar voor 
iedere gebruiker



Meer dan alleen  
badkamerproducten.

Douchezitje

Het Bano-douchezitje kent vele voordelen. Het zitje 
heeft een ergonomische vormgeving en biedt een 
comfortabele zithouding. Het douchezitje is bedekt 
met schuimrubber voor een zacht, gedempt oppervlak. 
Het water wordt door middel van een opening in het 
midden goed afgevoerd. Ook is het zitje zo  
eenvoudiger schoon te maken. Het douchezitje wordt 
geleverd met optionele afstelling van de hoogte.  
Stevige montagesteunen zorgen voor een solide  
constructie. De belasting van het douchezitje is getest 
tot 200 kg. En het zitje kan makkelijk worden op-
gevouwen tegen de muur als het niet wordt gebruikt. 

In hoogte verstelbaar 
douchezitje

440

530

425

De badkamerkast bevat een aantal eigenschappen waar goed over nagedacht is. Hij is solide en past perfect bij de Bano wastafel. 
Het stopcontact zit in de kast om het tegen spatwater te beschermen. Rolstoelgebruikers kunnen daardoor goed bij het stopcon-
tact. In het onderste deel van de badkamerkast zit een lade met draadmand. De kast en de handgreep zijn speciaal ontworpen voor 
belasting tot 250kg! De handgreep wordt standaard grijs geleverd, maar is ook in wit en metallic-zwart verkrijgbaar. De kasten zijn 
in 3 verschillende maten leverbaar.

Bano badkamerkast

150

325

650

8341

5302

1800

325

5300

8300

325

318

1800

325

318

8320

8340
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Artikelnummer    
5700 Douchezitje, in hoogte verstelbaar 
5710 Armleuning 
   
 

Materiaal 
Zitting: schuimrubber met polyuretaan vernislaag. 
Railmontage: natuurlijk geanodiseerde aluminiumlegering
Kunststof doppen: spuitgietpolypropeen.

Artikelnummer    
5302/R Badkamerkast, rechts 
5302/L Badkamerkast, links
5311 Handgreep, grijs 
5311-B Handgreep, Metallic-zwart 
8341 Muurplank
5302-30 Bano badkamerkast, breedte 30cm
5302-40 Bano badkamerkast, breedte 40cm
5300/R-B Badkamerkast met zwarte voorkant, rechts
5300/L-B Badkamerkast met zwarte voorkant, links
5300-B Badkamerkast met zwarte voorkant, rechts
5311-B Handgreep, Metallic Zwart
8300 Kast, horizontaal
8320 Badkamerkast, Walnoot
8340 Zijkast, walnoot   
 

Materiaal 
Behuizing: vochtwerende spaanplaat met melaninecoating, 
V313, Simaplast Hidrofugo Blanco Super (melamine: 98g/m2). 
Deuren: Vochtwerend MDF met coating van Hidrofugo  
Blanco-kunststofvezel.
Handgreep: antibacterieel geëmailleerd aluminium en nylon. 
Mand met draadraster met polyesterlaag. 



Meer doordachte
badkamerproducten

Handgrepen 
Artikelnummer 5440, 5460, 5480, 

54100 

Bano Handgrepen met 
de keuze uit 40,60,80 of 
100 cm. De handgreep 
heeft een antibacteriële 
puro-coatvernislaag voor 
optimale grip. De belast-
ing is getest tot 500kg. 

Douchestang  
Artikelnummr 5581 L of R

De Bano douchestang  is 
zowel een douchestang 
als handgreep. De stang 
heeft een antibacteriële 
puro-coatvernislaag voor 
optimale grip en wordt 
geleverd zonder verbind-
ingsnaad voor betere 
hygiëne en eenvoudigere 
montage. De belasting is 
getest tot 500kg. 

Hoekhandgreep
Artikelnummer 5591-VK (L of R)

De hoekhandgreep 
met antibacteriële 
puro-coatvernislaag 
voor optimale grip. 
wordt geleverd zonder 
verbindingsnaad voor 
betere hygiëne en een-
voudigere montage. De 
belasting is getest tot 
500kg. 

Douchekophouder
Artikelnummer 58820-02G

Ergonomische douche-
kophouder in hoogte 
verstelbaar. Kan worden 
afgesteld tot de ideale 
hoogte, of de gebruiker 
nu zit of staat.  Het ma-
teriaal bestaat uit anti-
bacterieel puro-coating. 

Douche- 
thermostaatkraan 
Artikelnummer 55820

Ergonomisch ontworpen 
zodat de kraan eenvoudig 
aan en uit kan worden 
gezet. De douchekraan 
is voorzien van een 
drukgeregelde thermo-
staat die op de kleinste 
temperatuurverschillen 
in het water reageert en 
die aanpast. 

Douchekop en 
slang 
Artikelnummer 58820-01 

De douchekop is  
ontworpen met een  
speciaal filter dat 
de vorming van 
kalkaanslag voorkomt 
en een goede hygiëne 
garandeert.

• Alle materialen van Bano Benelux zijn leverbaar in grijs, metallic-zwart en wit. Andere kleuren zijn tegen meerprijs leverbaar.  

• Afkortingen: L = Links, R= Rechts, Ma= Manueel, EL= Elektrisch

Doucheplanchet 
Artikelnummer 5596

De verplaatsbare douche-
planchet kan worden ge-
plaatst waar de gebruiker 
maar wil. Het heeft een 
extra hoge rand. Door 
een adequate afvoering 
van water is goede  
hygiëne mogelijk. 

Bano Spiegel 
Artikelnummr 5190 (met lamp) 

5101-02 spiegel 60x96cm inc. clips

Er is een keuze uit een 
spiegel met ingebouwde 
verlichting (en stopcon-
tacten) en tussen een 
spiegel met en zonder 
ingebouwde verlichting. 
De spiegels zijn gemaakt 
van floatglas van hoge 
kwaliteit met een zilver-
coating aan een zijde. Dit 
geeft een extreem hoge 
lichtreflectie (92%!).

Wastafelkraan
Artikelnummer 5801

 
Wastafelkraan uit-
gevoerd met een lange 
uitloop zodat de water-
straal aan de voorkant 
van de wastafel komt. 
De ergonomische, lange 
hendel maakt de kraan 
gebruiksvriendelijk.

Bano lamp
Artikelnummer 5110

De badkamerlamp biedt 
een prettig gedempt 
licht als aanvulling op 
een gewone plafond-
lamp. De lampenkap is 
gemaakt van opaalacryl 
zodat het licht beter 
wordt verspreid en de 
gebruiker niet wordt 
verblind.

Afvalemmer
Artikelnummer 55820

De afvalemmer heeft 
een rechthoekig, af-
gerond ontwerp en neemt 
daardoor zo min mo-
gelijk ruimte in beslag. 
De capaciteit bedraagt 
23 liter waar standaard 
PE-LD-afvalzakken van 
50cm in kunnen worden 
gebruikt.

Wandelstokhouder
Artikelnummer 5510

Veel mensen vertrouwen 
in het dagelijks leven 
op wandelstokken of 
krukken. In de badkamer 
moeten deze binnen 
handbereik blijven. De 
oplossing is de wandel-
stokhouder, die zowel 
onopvallend als ge- 
bruiksvriendelijk is.

Multifunctionele 
toiletborstel 
Artikelnummer 5489 

Deze houder dient niet 
alleen als houder voor 
de toiletborstel en extra 
toiletrollen, maar kan ook 
als handgreep worden 
gebruikt indien iemand 
in de badkamer valt. De 
belasting is getest tot 
150kg .

Muurhaken
Artikelnummer 5591-VK (L of R)

De muurhaken zijn ont-
worpen om de handdoeken 
goed op te kunnen han-
gen. Mogelijk moet u een 
handdoek binnen bereik 
hebben op verschillende 
plekken in de badkamer. 
Het product wordt daarom 
geleverd in een verpakking 
met drie losse muurhaken.



De Bano-badkamer kenmerkt zich door een smaakvolle combinatie van materialen en kleuren.  Kleur- en 
materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij de veiligheid in het gebruik en helpen bovendien bij de 
oriëntatie.  Voor de optimalisatie van de voorbereidende constructiewerkzaamheden zijn op Bano-onderdelen 
duidelijke markeringen aangebracht.  
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 Hoe Bano Benelux kan helpen:
Het ontwerp: 
 
Wanneer de relevante bouwtech-
nische gegevens aan Bano worden 
geleverd kan Bano zorgen voor het 
ontwerp van de badkamer. Gebaseerd 
op de onderzoeksresultaten uit de 
conceptontwikkeling en met  
optimalisatie van de montage(duur). 

Installaties en elektrische  
aansluitingen. 
 
Bano draagt zorg voor de probleem-
loze aanleg van zowel leidingen als 
elektriciteitsvoorzieningen. 
Omdat veel badkamerelementen 
elektrische bediening hebben, is een 
zorgvuldige aanleg van elektrische 
leidingen noodzakelijk. 
In combinatie van de aanleg van 
(water)aan- en afvoerleidingen met 
de elektrische voorzieningen dient de 
technische voorbereiding van de in-
stallatie in nauwkeurige samenhang 
te worden aangepakt. 
 

Bouwtekening:
 
Op basis van het goedgekeurde 
ontwerp zorgt Bano voor een gede-
tailleerde bouwtekening, rekening 
houdend met de technische en 
veiligheidseisen die voor dit Bano 
Badkamerconcept gelden.  

Ontvangst en installatie van 
goederen op locatie.

De Bano Badkamer is nieuw. En 
daarmee zijn de onderdelen niet 
algemeen bekend. Indien gewenst 
zorgt Bano voor de ontvangst op de 
bouwlocatie, dan vindt gelijktijdig 
controle plaats op het complete 
pakket.  

Gebruikersinstructie voor  
verzorgend personeel.
 
Wanneer de badkamer(s) eenmaal is 
geïnstalleerd verzorgt Bano Ben-
elux een heldere instructie aan de 
medewerkers. 

Gedetailleerde technische  
tekeningen. 
 
Voor ieder onderdeel levert Bano een 
gedetailleerde technische tekening. 
Op die manier kan de eigen tech-
nische dienst kleine reparaties zelf 
uitvoeren.  

5 jaar garantie!
Wanneer een door Bano gecertificeerde installateur de montage uitvoert, heeft u recht 
op 5 jaar garantie.

Bano Badkamers de badkameroplossing voor
Woonzorgcomplexen, (zorg)hotels, serviceflats, residenties, verpleeg- en ziekenhuizen  
en natuurlijk voor thuis! 

Metaal
Metaal wordt gebruikt voor rails, ophangings- 
onderdelen en constructiedelen die sterk en 
stabiel moeten zijn

Roestvrij staal
We gebruiken roestvrij staal voor accessoires 
en constructiedelen die tegen een stootje 
moeten kunnen.

Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Aluminium is een licht materiaal dat wordt 
gebruikt voor het Bano railsysteem. De na- 
tuurlijke anodisering beschermt het oppervlak 
en maakt het tegelijkertijd sterker.

Verchroomd koper
Verchroomd koper wordt gebruikt voor kranen 
die dagelijks worden gebruikt en dus tegen 
een stootje moeten kunnen.

Polyurethaanrubber
Door polyurethaanrubber toe te passen op 
plekken waar behoefte is aan een zacht, warm 
oppervlak, vergroot u het comfort van de  
gebruiker. Bovendien heeft het antislip- 
eigenschappen.

ABS-kunststof
Onze kunststof producten zijn over de gehele 
dikte gekleurd en daarom krasvast. Het ma-
teriaal is bestand tegen stoten en voelt warm 
aan.

Nylon
De nylon details zijn over de gehele dikte 
gekleurd en zijn daarom krasvast. Het opper-
vlak voelt warm aan.

Akulon, DSM-Kunststof
Alle handgrepen van Bano zijn van deze kunst-
stof gemaakt omdat dit materiaal bestand is 
tegen stoten en veranderingen in temperatuur 
en vochtigheid. De breuksterkte van de hand-
grepen is getest 900kg.

Vochtwerende platen
Deze platen worden gebruikt voor interieurs 
waar vochtwerende en duurzame opper- 
vlakken worden gebruikt. 

Spaanplaat
Vochtwerende spaanplaat met melamine- 
coating, V 3131 Simaplast Hidrofugo Blanco 
Super (melamine: 98 g/m2)

MDF-platen
Vochtwerende MDF-platen, bedekt met Hidro-
fugo Blanco-kunststofvezel. 

Mineraalpoeder
Wordt gebruikt voor een schoon en hygiënisch 
oppervlak van wastafels en toiletten.

Marmer
Wastafels zijn gemaakt van marmergruis en 
het oppervlak is beschermd met een gel- 
coating. De gelcoating is van de hoogste 
kwaliteit, zeer duurzaam en  
onderhoudsvriendelijk. 

Kleuren
Kleuren kunnen mensen helpen zicht te 
oriënteren en hun weg te vinden en vormen 
bovendien een contrast met de omgeving. Dit 
is met name belangrijk voor mensen die lijden 
aan dementie.

De driejarige garantie van Bano
In het geval van een fabricagefout hebben klanten van Bano het recht het product  
binnen drie jaar na installatie in te ruilen voor een gelijkwaardig product of een product 
met vergelijkbare eigenschappen.  

CE-Markering
Bano producten voldoen aan de eisen van de EU-veiligheidsregelgeving zoals uiteengezet 
in de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC', klasse 1.

ISO 9001
Bano heeft al sinds 2006 een ISO 9001- certificering.

De bekroning van een goed ontwerp
Een award van de Noorse ontwerpraad (Norsk Dsignråd)

Materiaalkeuze
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“… Sinds er  in dit woonzorg- 
centrum een Bano-badkamer is, 
kan mijn moeder zich weer zelf-
standig  wassen. Ik heb er al lang 

niet meer zo blij gezien…”  
 

mevrouw Hagström,  
Frederikshavn, DK
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