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Veggmodell med sisterne.
Art. nr. VS-Booo

-

Gulvmodell med sisterne .
Art. nr. GS-Booo

Veggmodell for innbygging av sisterne
i vegg. Art. nr. VU-Booo

• GEBERIT
- toalettet som kan alt!



JI

Veggmodell med elektrisk heis og oppfellbare støtter. Sittehøyde 42-72 cm. Består av:
Art. nr. VS-Booo(veggtoalett)
Art.nr.HS-B440 (elektrisk heis med støtter)

Her har vi vist en del toalett
løsninger som kan utvides med:

• Tilpassedestøtter
• Comfortseter

-.• Håndbetjeninger, ir-kontroll
• Ryggstøtter, frontgrep, sidestøtter
• Toa/ettsto/er med po/strede seter

Gulvmodell med
oppfellbare støtter.
Leveres med sittehøyde:
42-52 cm. Består av:
Art.nr.GS-Booo (gulvtoalett) og
Art.nr.B070 toalettstøttesystem.

DUSJ

• Jevn dusjstråle takket være integrert pumpe
• Justerbar temperatur og trykk på spylevannet
• Spylearmens posisjon kan plasseres individuelt
• Spylearmens posisjon er utenfor forurenset område
• Automatisk før- og etterrensing av spylearmen etter en unik renseteknikk
• Desinfeksjon av dyse 60 sekunder etter at toaletter har vært i bruk
• Kan forhåndsinnstilles til 4 personer

FUNKSJONSUTSTYR AS LEVERER TILPASSEDE
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TØRKELUFT
• Effektiv tørk med teleskopisk tørkearm
• Temperatur på tørkeluft er valgfri opp til 45 grader Celsius
• Tørkearmens posisjon er utenfor forurenset område

Il
Under: Manuell høyderegulerbart veggtJ
med innebygd sisterne. Sittehøyde 42-5
Består av følgende:
Art. nr. VU-8ooo (veggtoalett)
Art.nr.R-8141 (Pressaliteare heis med svei
Kan leveres med toalettstøtter.
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•
Over: Veggtoalett med elektrisk heis og innebygd
sisterne. Sittehøyde; 42-82 cm. Består av følgende:
Art. nr. VU-800o (veggtoalett),
Art. nr. R-3546 (høyde/sidejusterbare støtter)
Art. nr. R-8240 (Pressaliteare elektrisk heis)

FJERNERLUKT
• Spesielt effektiv takket være et godt utprøvet carbon filter system
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Praktisk rom for kontrollpanel Fjern kon troll Spyledyse
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Velkommen til å besøke vår nettside
www.funksjonsutstyr.no for mer info
om våre produkter:

• Bestillingsskjemaer
• Må/satte tegninger
• Tekniske beskrive/ser

• Monteringsanvisninger
• FTV-dokumentasjon
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Setet kan demonteres

uten bruk av verktøy
Føner


