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De zitting van het Bano draaitoilet kan eenvoudig 290 graden worden gedraaid, wat de toegang tot het toilet 
vereenvoudigt. De hoogte van het draaibare toilet wordt aangepast met behulp van het bedieningspaneel dat in 
de handgrepen is geïntegreerd.

Slecht aangepaste badkamers in particuliere woningen vormen lastige obstakels in situaties waarin de gebruiker 
moet worden verplaatst. Het draaibare toilet van Bano neemt deze obstakels weg en zet een nieuwe standaard 
voor de toegankelijkheid van de badkamer. In plaats van dat de gebruiker zich moet aanpassen aan de 
badkamer, past de badkamer zich aan aan de gebruiker: dit komt  met name de veiligheid en de  
zelfredzaamheid ten goede. Door de gemakkelijke toegankelijkheid van dit draaibare toilet, worden ook 
eventuele verzorgers, fysiek ontlast.

Functionaliteit

Draaibaar toilet

De toiletbril kan eenvoudig 
worden gedraaid door middel van 
een in de handgrepen 
geïntegreerd mechanisme. Beide 
handgrepen zijn scharnierend en 
kunnen omhoog geklapt worden. 
Om voor de verzorging de 
toegankelijkheid aan de 
achterzijde te optimaliseren, is de 
rugleuning gemakkelijk te 
verwijderen.
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Draaibare toiletmodule
Gebruikers die slecht ter been zijn, 
kunnen door middel van de 
hoog/laag instelling, het toilet op 
de juiste hoogte brengen zodat het 
toilet op een ergonomisch 
verantwoorde manier, rond kan 
draaien. De hoogte van het 
draaibare toilet is instelbaar tussen 
de 43 en 63cm vanaf de 
afgewerkte vloer en heeft een 
hefvermogen van 300 kg.
De elektrische hoogteverstelling is 
eenvoudig te bedienen vanaf een 
geïntegreerd paneel in beide 
handgrepen. De besturing voor de 
hoogteverstelling is in de 
wandmodule geïntegreerd. De 
module is flexibel genoeg om in 
bestaande badkamers te worden 
geïnstalleerd.
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Het draaibare toilet van Bano is gemaakt van robuuste materialen die 
bestand zijn tegen flinke belastingen en veel slijtage. Innovatieve 
oplossingen zorgen voor optimale functionaliteit en comfort. De 
porseleinen toiletpot is ontworpen om gemakkelijk schoon te kunnen 
maken.

Alle oppervlakken zijn gemaakt van innovatieve composietmaterialen. 
Dit verbetert het gebruikerscomfort en helpt een koude, 
onaangename ervaring te voorkomen. De toiletbril is ontworpen met 
het oog op comfort en het oppervlak is gemakkelijk schoon te maken.

De stortbak is gemaakt van roestwerend staal met robuuste 
kunststofkap van ABS.

Materialen

Productnummer: 5920
Gewicht: 35kg
Maximale belasting: 500kg
maximale hefcapaciteit: 300kg
Maximale belasting handgreep: 250kg
Hoogte aanpassing: 200mm
Draaicirkel handgrepen: 850mm

Afmeting binnenkant toiletbril 281 x 232mm
Elektrische hoogteverstellingsknoppen in beide 
handgrepen
Draaiknoppen in beide handgrepen
Spoelvolume: Dual flush 3-6 l
Spoelsnelheid: 1,8 l/s - Adjustable to 2,2 l/s
Stroomvoorziening: 230V IPX6

Kleurcodes:
Afdekkap : RAL9016
Handgrepen en zitje: RAL 7001

Technische specificaties
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Technische specificaties

Product numner: 5930
Douche duur: 180s
Droog duur: 180s
Beschermingsclassificatie: IPX6
Beschermingsklasse: 1
Nominale inspanning: 230V AC
Net frequentie: 50Hz
Invoerstroom: 1200W
Stromingsdruk: 1,5-10 bar
Operating temperature: 5-40°C
Water temperatuur
fabrieksinstelling:

37°C

Waterstroomsnelheid: 0,5 l/min

Veranderingen kunnen optreden

Bano draaibaar toilet

Bano draaibaar toilet met spoel- en droogfunctie

Het Bano draaitoilet kan worden geleverd met een spoel- en 
droogfunctie. Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke oplossing 
voor een comfortabel toiletbezoek, reiniging met een warme en 
comfortabele waterstraal.

Makkelijk in gebruik
Volautomatische reinigingscyclus met slechts één druk op de knop. 
Automatische voor- en nareiniging van de douchekop met vers 
water.
Effectieve schoonmaak
Comfortabele reiniging met een warme waterstraal.
Comfortabele droogfunctie
Na het reinigen begint de hetelucht droger te drogen met een 
comfortabele temperatuur.
Ontkalken is niet nodig
Het reinigingssysteem wordt na elke reiniging ontdaan van water, 
waardoor het risico op verkalking wordt geëlimineerd. Hierdoor heeft 
het Bano draaibaar toilet met spoel- en droogfunctie geen regelmatig 
onderhoud nodig .
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Contact

In the event of a manufacturing defect, Bano gives 
the customer the right to exchange the product
for a corresponding product, or a product with 
corresponding properties, for three years from the 
date of installation.

Bano Benelux

Schooldwarsstraat 48
3351 AT Papendrecht
0184-785353
info@banobadkamers.nl
www.banobenelux.com
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