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SERVANTER

De elegante Gaius-servantene er laget av sli-

testerk og antimikrobiell støpt marmor eller 

komposittmateriale. Servanter av kompo-

sittmateriale er sømløse med faste håndtak, 

og i tillegg har de markerte fargestriper 

som fremmer romlig gjenkjenning. Servan-

ter av støpt marmor har et ensartet hånd-

tak som gir støtte i alle retninger. Servanten 

er designet for å gi rullestolbrukere tilgang.  
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Sense servant SERVANTER

 

Sense servant 900 × 576 

 
Gaius Sense servanter er laget av slitesterkt og antimikrobielt kompositt-
materiale� Servanten er sømløs, og den har faste håndtak i front som støtter 
stående bruk og forenkler tilnærming� Vinkelen i den fremre kanten sørger 
for at vannsprut holder seg inne i servanten� Fargemarkerte bånd, som gjør 
det lettere å oppfatte håndtakene i rommet, kan leveres i tillegg�  
 
Servantdesignen overholder den nye europeiske PMR-standarden, som krever 
300 mm åpent rom under for å gi rullestoltilgang� En toalettpapirdispens-
er, en hvit avløpsplugg som åpnes og lukkes med et trykk, fast vannlås og 
monteringsutstyr følger med servanten� Høyre- og venstrehendte servanter 
kan leveres, klassifisert etter retningen på avsmalningen� Servanten kan også 
leveres uten åpning for overløp� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm� 

Dimensjoner: B 900 mm × D 576 mm

Med overløp 
62023WAM Sense servant, høyrehendt, hvit 
62023GAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med grå uthevinger 
62023RAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med røde uthevinger

62034WAM Sense servant, venstrehendt, hvit 
62034GAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med grå uthevinger 
62034RAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med røde uthevinger

Uten overløp 
62022WAM Sense servant, høyrehendt, hvit 
62022GAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med grå uthevinger 
62022RAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med røde uthevinger

62033WAM Sense servant, venstrehendt, hvit 
62033GAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med grå uthevinger 
62033RAM Sense servant, høyrehendt, hvit, med røde uthevinger 

Tilleggsutstyr:
6233W Høydejusterbare håndtak 
6243 Manuell høydejustering med sveiv 
65133 Elektrisk høydejustering  
X300 Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600 Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter)

62022WAM høyrehendt

62022RAM høyrehendt

62022GAM høyrehendt

venstrehendt høyrehendt

900 mm

576 mm

500 mm

203 mm
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Sense hjørneservant 840 × 840

Gaius Sense hjørneservanter er laget av slitesterkt og antimikrobielt kom-
posittmateriale� Servanten er sømløs, og den har faste håndtak i front som 
støtter stående bruk og forenkler tilnærming� Vinkelen i den fremre kanten 
sørger for at vannsprut holder seg inne i servanten� Fargemarkerte bånd, som 
gjør det lettere å oppfatte håndtakene i rommet, kan leveres i tillegg� Servant-
designen overholder den nye europeiske PMR-standarden, som krever 300 
mm åpent rom under for å gi rullestoltilgang� En toalettpapirdispenser, en hvit 
avløpsplugg som åpnes og lukkes med et trykk, fast vannlås og montering-
sutstyr følger med servanten� Servanten kan leveres uten åpning for overløp� 
 
Sidebredden er 840 mm, og diagonalen fra det bakre hjørnet til den fremre 
kanten er 740 mm� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�
 
Dimensjoner: B 840 mm × D 840 mm
 
Med overløp 
65001WAM Sense hjørneservant, hvit 
65001GAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger 
65001RAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger

Uten overløp
65000WAM Sense hjørneservant, hvit 
65000GAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger 
65000RAM Sense hjørneservant, hvit, med grå uthevinger

Tilleggsutstyr:
6234W Høydejusterbare håndtak 
6244 Manuell høydejustering med sveiv 
65111 Elektrisk høydejustering  
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600 Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter)

65000WAM

65000RAM

622703GAM

840 mm

340 mm

203 mm

840 mm

740 mm

Fargealternativer for Gaius Sense servanter:

rød
RAL 3003

Sense hjørneservant

grå 
RAL 7037
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Sense Plus servant 1400 × 576

 
Gaius Sense Plus servanter er laget av slitesterkt og antimikrobielt komposit-
tmateriale� Bredden på 1400 mm gir en romslig arbeidsflate, og det er mulig å 
tilføye et veggmontert skap under den avsmalnende avslutningen� Servant-
en er sømløs, og den har faste håndtak i front som støtter stående bruk og 
forenkler tilnærming� Vinkelen i den fremre kanten sørger for at vannsprut 
holder seg inne i servanten� Fargemarkerte bånd, som gjør det lettere å 
oppfatte håndtakene i rommet, kan leveres i tillegg� Servantdesignen over-
holder den nye europeiske PMR-standarden, som krever 300 mm åpent rom 
under for å gi rullestoltilgang� En toalettpapirdispenser, en hvit avløpsplugg 
som åpnes og lukkes med et trykk, fast vannlås og monteringsutstyr følger 
med servanten�  
 
Høyre- og venstrehendte servanter kan leveres, klassifisert etter retningen 
på avsmalningen� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 1400 mm × D 576 mm

Med overløp 
62081WAM  Sense Plus servant, høyrehendt, hvit 
62081GAM Sense Plus servant, høyrehendt, hvit, med grå uthevinger 
62081RAM Sense Plus servant, høyrehendt, hvit, med røde uthevinger

62082WAM Sense Plus servant, venstrehendt, hvit 
62082GAM Sense Plus servant, venstrehendt, hvit, med grå uthevinger 
62082RAM Sense Plus servant, venstrehendt, hvit, med røde uthevinger 

Tilleggsutstyr:
6234W Høydejusterbare håndtak 
6249 Manuell høydejustering med sveiv 
65155 Elektrisk høydejustering  
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare  
 servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (elektrisk- og manuelt høydejuster 
 bare servanter)

62082WAM venstrehendt

62082GAM venstrehendt

Sense Plus servant

1400 mm

576 mm

203 mm
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Original servant 1000 × 500  
Original servant er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor� Den 
klassiske servanten har faste håndtak i front som støtter stående bruk og 
forenkler tilnærming� Vinkelen i den fremre kanten sørger for at vannsprut 
holder seg inne i servanten� Det kan leveres håndtak med markering i ulike 
farger for å gi bedre romlig gjenkjenning� 
 
En toalettpapirdispenser, veggbraketter og fast vannlås leveres med ser-
vanten� Monteringsutstyr selges separat� Modellen kan leveres med manuell 
og elektronisk høydejustering, samt bidédusjhoder�  
 
Original servant og håndtak tåler en belastning på 230 kg (VTT (RTE 
3664/01))� Høyre- og venstrehendte servanter kan leveres, klassifisert etter 
retningen på avsmalningen� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 1000 mm × D 500 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 570 mm)

Med overløp 
6202WAM Original servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak 
6202GAM Original servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak 
6202RAM Original servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak 
 
6203WAM  Original servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak 
6203GAM  Original servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak 
6203RAM  Original servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak 

Håndtak med avrundede ender

Med overløp
6202WCAM Original servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak 
6202GCAM Original servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak 
6202RCAM Original servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak 
 
6203WCAM  Original servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak 
6203GCAM  Original servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak 
6203RCAM  Original servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak 
 
 
Tilleggsutstyr:
6232W Høydejusterbare håndtak 
6236N Manuell høydejustering med sveiv 
6513N Elektrisk høydejustering 
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter) 

Opphengstilbehøret selges separat

1000 mm

500 mm

195 mm

570 mm

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

hvit
RAL 9016

RST-håndtak på bestilling

6202RAM høyrehendt

6202GCAM høyrehendt

6202WAM høyrehendt

venstrehendt høyrehendt

 Fargealternativer for håndtak:

Original servant
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Plus servant 1500 × 500 

 
Plus-servanten har alle de gode egenskapene til Original-servanten, og i tillegg 
en avsmalnende avslutning for ekstra lagringsplass�  Anbefalt monterings- 
høyde er 800 mm�  
 
Dimensjoner: B 1500 mm × D 500 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 570 mm)

Med overløp 
62001WAM Plus servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak 
62001GAM Plus servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak 
62001RAM Plus servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak 

62011WAM Plus servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak 
62011GAM  Plus servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak 
62011RAM  Plus servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak 

Public servant 1500 × 500
 
Det slitesterke og antimikrobielle komposittmaterialet som brukes i Public-ser-
vantene, gjør dem ideelle for bruk i baderom� Servanten er sømløs, og den har 
faste håndtak i front som støtter stående bruk og forenkler tilnærming� Ser-
vantene kan leveres i både mørk granitt og hvitt� Gaius Publics underskap med 
avfallsdunk kompletterer avfallshullet i servantens avsmalnende avslutning�  
En toalettpapirdispenser, veggbraketter og fast vannlås følger med servanten� 
Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�� 
 
Dimensjoner: B 1500 mm × D 500 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 568 mm) 

Med overløp
62012SSAM  Public servant, høyrehendt, grå granitt med håndtak i rustfritt  
 stål og avfallshull 
62013SSAM  Public servant, venstrehendt, grå granitt med håndtak i rustfritt 
 stål og avfallshull 
62014SSAM  Public servant, høyrehendt, hvit, med håndtak i rustfritt stål  
 og avfallshull 
62014WAM Public servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak, med avfallshull 
62014GAM Public servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak, med avfallshull 
62014RAM Public servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak, med avfallshull 
62015SSAM Public servant, venstrehendt, hvit, med håndtak i rustfritt stål  
 og avfallshull 
62015WAM Public servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak, med avfallshull 
62015GAM Public servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak, med avfallshull 
62015RAM Public servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak, med avfallshull

Tilleggsutstyr:
6232W Høydejusterbare håndtak 
6240N Manuell høydejustering med sveiv 
6515N Elektrisk høydejustering 
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter) 

Opphengstilbehøret selges separat

1500 mm

500 mm
570 mm

50 mm
195 mm

62001WAM høyrehendt

Plus servant

Public servant

venstrehendt

1500 mm

500 mm
570 mm

50 mm
195 mm

høyrehendt

62015SSAM venstrehendt

1500 mm

500 mm

Ø 180 mm
568 mm

195 mm
50 mm

1500 mm

500 mm

Ø 180 mm
568 mm

195 mm
50 mm

venstrehendt

62012SSAM høyrehendt
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Mini servant 800 × 400

 
Den antimikrobielle Mini-servanten er, grunnet sin kompakte størrelse, mest 
egnet for små baderom� Servanten har alle de gode egenskapene til Origi-
nal-servanten� En toalettpapirdispenser, veggbraketter og fast vannlås følger 
med servanten� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 800 mm × D 400 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 470 mm)

6302WAM Mini servant, høyrehendt, hvit, hvitt håndtak 
6302GAM Mini servant, høyrehendt, hvit, grått håndtak 
6302RAM Mini servant, høyrehendt, hvit, rødt håndtak 

6303WAM Mini servant, venstrehendt, hvit, hvitt håndtak 
6303GAM  Mini servant, venstrehendt, hvit, grått håndtak 
6303RAM Mini servant, venstrehendt, hvit, rødt håndtak 

Tilleggsutstyr:
6232W Høydejusterbare håndtak 
6241N Manuell høydejustering med sveiv 
65161 Elektrisk høydejustering 
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter) 

Opphengstilbehøret selges separat

6303 6302

venstrehendt

høyrehendt

6302WAM høyrehendt

800 mm

400 mm

470 mm

venstrehendt

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

hvit 
RAL 9016

 Fargealternativer for håndtak:

Mini servant
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Hospital servant 800 × 800

 
Hospital-servanten har faste håndtak på begge sider som støtter stående 
bruk og forenkler tilnærming� Den avrundede forkanten kombinert med side-
håndtakene som har et antimikrobielt elastomerisk belegg, utgjør et ensartet 
støttehåndtak� Hospital-servanter er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt 
marmor� 
 
Det kan leveres manuell eller elektrisk høydejustering for modellen� Sideleng-
de inkludert håndtak er 800 mm, og dybde forfra er 740 mm� Håndtakene 
tåler en vekt på opptil 160 kg� Veggbraketter og fast vannlås følger med 
servanten� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 800 mm × D 800 mm 
 
6502GAM Hospital servant, hvit, grå håndtak med elastomerisk belegg 
6500RAM Hospital servant, hvit, røde håndtak med elastomerisk belegg

Hospital servant uten overløp, spesialbestilling, leveringstid på 6–8 uker  

6519GAM Hospital servant, hvit, grå håndtak med elastomerisk belegg 
6517RAM Hospital servant, hvit, røde håndtak med elastomerisk belegg 

Tilleggsutstyr:
 
6232W Høydejusterbare håndtak 
6237N Manuell høydejustering med sveiv 
6511N Elektrisk høydejustering 
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter) 

Opphengstilbehøret selges separat

6500RAM

6502GAM

800 mm

728 mm

740 mm

800 mm

170 mm

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

 Fargealternativer for håndtak:

Hospital servant
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622503

622602

68100

Ergomedic Doctor M

Ergomedic Surgery

622700 Kran er ikke inkludert

Ergomedic Surgery servant 
 
Servanten Ergomedic Surgery er spesialdesignet for bruk i operasjonsrom� 
Servanten er laget av det antimikrobielle komposittmaterialet CreaCore®, 
som gjør den slitesterk og hygienisk� Braketter og to Dispenso-dispenser 
medfølger� Fast vannlås og monteringsutstyr medfølger også� Anbefalt 
monteringshøyde er 800 mm� 
 
Dimensjoner:  B 810 mm × D 600 mm × H 940 mm

622600 Surgery servant 
 
 
Ergomedic Doctor One M servant

Ergomedic Doctor M-servanten er laget av det antimikrobielle komposittma-
terialet CreaCore®, som gjør den slitesterk og hygienisk� Servanten har en ved-
likeholdsluke� Det medfølger en fast vannpakning og monteringsutstyr, men 
ikke vannkran og blandebatteri� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm� 

Dimensjoner: B 400 mm × D 499 mm × H 1319

622501 Doctor One M servant, med speil og to Dispenso-dispensere 
622501LED Doctor One M servant, med speil og LED-lampe og to Dispenso- 
 dispensere 
622502LED Doctor One M servant, med speil, uten Dispenso-dispensere

622502 Doctor One M servant, med speil og LED-lampe, uten Dispenso- 
 dispensere 
622503 Doctor One M servant, med speil, kran, sekottaja og Dispenso- 
 dispensere 
622503LED Doctor One M servant, med speil og LED-lampe +kran og mikser 

Babybadekar  
 
Den antimikrobielle servanten i støpt marmor er designet for å bade sped-
barn� Vertikal høydejustering befordres av en gassfjær som gir servanten en 
bevegelse på 200 mm, med en maksimal brukshøyde på 1050 mm� Fast vann-
lås og monteringsutstyr medfølger� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 476 mm × H 1050 mm × D 980 mm

68100 Babybadekar, hvitt, med høydejustering 

Niche servant

Niche servant er ideell for pasientrom på sykehus eller helsestasjoner eller i 
korridornisjer� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 600 mm × D 920 × H 312 mm 
622700 Niche servant

Niche servantdør

Dimensjoner: B 598 mm × D 14 mm × H 540 mm

622701 Niche servantdør, høyrehendt  
622702 Niche servantdør, venstrehendt 

Babybadekar

Niche servant
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Lyon servant  
 
Lyon-servanter er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor� Ser-
vanten egner seg for en rekke bruksområder, inkludert offentlige toaletter, 
pasientrom, resepsjonsområder og i hjem� Denne allsidigheten skyldes den 
hygieniske og elegante designen� En fast vannlås og monteringsutstyr med-
følger� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm� 

Dimensjoner:  B 598 mm × D 525 mm × H 164 mm

6406AM Lyon servant, intet håndtak, høyde i forkant av servanten 
 er 100 mm

Aino servant 800 × 555
 
Aino-servanter er laget av slitesterk og antimikrobiell støpt marmor� Ser-
vanten er spesialkonstruert for rullestolpasienter i samarbeid med Käpylä 
rehabiliteringssenter SYNAPSIA, som drives av den finske foreningen for 
funksjonshemmede� Servantens design gir god plass til beina og rikelig plass 
for albuene på bordplaten� Aino servant egner seg for både hjem og offentlige 
toaletter, da den er enkel å rengjøre og hygienisk� 
Det medfølger en toalettpapirdispenser, fast vannlås og veggbraketter� Mon-
teringsutstyr selges separat� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm� 

Dimensjoner: B 800 mm × D 555 mm 

6400AM Aino servant, hvit, lav underdel 
 
Tilleggsutstyr:
6232W Høydejusterbare håndtak 
6239N Manuell høydejustering med sveiv 
6516N Elektrisk høydejustering 
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter) 

Opphengstilbehøret selges separat

Luna bidé-servant 390 × 270

 
Luna bidé-servant er designet for sykehusbruk, og har derfor ikke overløp� 
Høyre- og venstrehendte servanter kan leveres, klassifisert etter kranplas-
seringen� En fast vannlås og monteringsutstyr medfølger�

Dimensjoner: B 390 mm × D 270 mm × H 90 mm

6509AM Høyrehendt, uten overløp 
6510AM Venstrehendt, uten overløp

6406AM

6400AM

555 mm

800 mm

490 mm

Aino servant

Lyon servant

6510AM

Luna bidé-servant
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Life servant 600 / 700 / 900 / 1200

 
Life-servanter er støpt i antimikrobiell marmor med en moderne design, noe 
som gjør dem til ideelle tillegg i private bad� De faste håndtakene støtter 
stående bruk og forenkler tilnærming, og om nødvendig kan de også brukes 
som håndklestativ� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm�

Dimensjoner: B 600 mm × D 400 mm  
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 470 mm)

6720CAM Life servant med rett forkrommet håndtak 
6721CAM  Life servant, høyrehendt med L-formet forkrommet håndtak 
 6722CAM  Life servant, venstrehendt med L-formet forkrommet håndtak 
 
Dimensjoner: B 700 mm × D 490 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 560 mm)

6700CAM  Life servant med rett forkrommet håndtak 
6701SSAM Life servant med rett håndtak i rustfritt stål 
6702SSAM Life servant, høyrehendt med L-formet håndtak i rustfritt stål 
6703SSAM Life servant, venstrehendt med L-formet håndtak i rustfritt stål

 
Dimensjoner: B 900 mm × D 490 mm  
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 560 mm)

6706SSAM  Life servant, høyrehendt rett håndtak i rustfritt stål 
6707SSAM  Life servant, venstrehendt rett håndtak i rustfritt stål 
6708CAM  Life servant, høyrehendt med rett forkrommet håndtak 
6709CAM  Life servant, venstrehendt med rett forkrommet håndtak 
 
Dimensjoner: B 1200 mm × D 490 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 560 mm)

6710CAM  Life servant, høyrehendt med rett forkrommet håndtak 
6711CAM  Life servant, venstrehendt med rett forkrommet håndtak 

Tilleggsutstyr:
Opphengstilbehøret selges separat.  
Se Life skap på side 27

6708CAM

6721CAM

6703SSAM

900 mm770 mm

700 mm

560 mm

900 mm770 mm

700 mm

560 mm

venstrehendt 
6707/6709

venstrehendt
6703

900 mm770 mm

700 mm

560 mm

høyrehendt 
6706/6708

høyrehendt
6702
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Senior servant 600 / 750 / 900 / 1200 × 443
 
Den klassiske Senior-servanten er laget av antimikrobiell støpt marmor, noe 
som gjør den til et ideelt tillegg i private bad� De faste håndtakenes belast-
ningsevne er 240 kg� Anbefalt monteringshøyde er 800 mm� 
 
Dimensjoner: B 600 mm × D 443 mm 
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6401WAM Senior servant, hvit, med hvitt håndtak 
6401GAM Senior servant, hvit, med grått håndtak 
6401RAM Senior servant, hvit, med rødt håndtak 
6401CAM Senior servant, hvit, med forkrommet håndtak 
 

Dimensjoner:  B 750 mm × D 443 mm  
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6407WAM Senior servant, hvit, med hvitt håndtak 
6407GAM Senior servant, hvit, med grått håndtak 
6407RAM Senior servant, hvit, med rødt håndtak 
6407CAM Senior servant, hvit, med forkrommet håndtak

Dimensjoner:  B 900 mm × D 443 mm  
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6402WAM Senior servant, høyrehendt, hvit, med hvitt håndtak 
6402GAM Senior servant, høyrehendt, hvit, med grått håndtak 
6402RAM Senior servant, høyrehendt, hvit, med rødt håndtak 
6402CAM Senior servant, høyrehendt, hvit, med forkrommet håndtak 
6403WAM  Senior servant, venstrehendt, hvit, med hvitt håndtak 
6403GAM Senior servant, venstrehendt, hvit, med grått håndtak 
6403RAM Senior servant, venstrehendt, hvit, med rødt håndtak 
6403CAM Senior servant, venstrehendt, hvit, med forkrommet håndtak 

Dimensjoner: B 1200 mm × D 443 mm  
(generell dybde til ytre kant av håndtaket er 513 mm)

6404WAM 1200 mm, hvit, med hvitt håndtak 
6404GAM 1200 mm, hvit, med grått håndtak 
6404RAM 1200 mm, hvit, med rødt håndtak 
6404CAM 1200 mm, hvit, med forkrommet håndtak

Tilleggsutstyr:
6232W Høydejusterbare håndtak 
6238N Manuell høydejustering med sveiv 
6514N Elektrisk høydejustering 
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt  
 høydejusterbare servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt  
 høydejusterbare servanter) 

Opphengstilbehøret selges separat 
 
Se Senior-skapene på side 27

600mm

443 mm 513 mm

900 mm

1200 mm

330 mm

900 mm

154 mm
174 mm60mm

600mm

443 mm 513 mm

900 mm

1200 mm

330 mm

900 mm

154 mm
174 mm60mm

6404WAM

6402GAM høyrehendt

6401RAM

høyrehendt venstrehendt

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

hvit
RAL 9016

Fargealternativer for håndtak:
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6223

6223

X 300 992600

MULIGHETER FOR HØYDEJUSTERING  
AV SERVANT 

Høydejusterbare håndtak
Anbefalt for steder hvor det sjelden er behov for høydejustering� Høydejuster-
ingsområde 180 mm�

6232W x2 Høydejusterbare håndtak egnet for Original, Mini, Aino og 
 Senior servant, høydejusteringsområde 180 mm

6232W x3 Høydejusterbare håndtak passende for servantene Public, Plus  
 og Hospital, høydejusteringsområde 180 mm 
6233W Høydejusterbare håndtak passende for Sense servant 900 mm, 
 høydejusteringsområde 200 mm 
6234W Høydejusterbare håndtak passende for Sense hjørneservant og 
 Sense Plus servant, høydejusteringsområde 200 mm

Manuell høydejustering med sveiv 
(spesialbestilling, leveringstid 6 uker)  
 
Den manuelle høydejusteringen gjør det lett å stille inn trinnløst med en 
avtakbar håndsveiv� Høydejusteringsområde 200 mm� Alle metalldeler er 
belagt med antimikrobiell polymerlakk� 

6236N Manuell høydejustering med sveiv for Original servant 
6237N Manuell høydejustering med sveiv for Hospital servant 
6238N Manuell høydejustering med sveiv for Senior servant 
6239N Manuell høydejustering med sveiv for Aino servant 
6240N Manuell høydejustering med sveiv for servantene Plus og Public  
6241N Manuell høydejustering med sveiv for Mini servant 
6243 Manuell høydejustering med sveiv for Sense servant 900 mm 
6244 Manuell høydejustering med sveiv for Sense hjørneservant 
6249 Manuell høydejustering med sveiv for Sense Plus servant  
 
Elektrisk høydejustering 
Høydejusteringsområde 200 mm (spesialbestilling, leveringstid 12 uker) 

6511N Elektrisk høydejustering for Hospital servant 
6513N Elektrisk høydejustering for Original servant 
6514N Elektrisk høydejustering for Senior servant 
6515N Elektrisk høydejustering for Sense Plus servant 
65161 Elektrisk høydejustering for Mini servant 
6516N Elektrisk høydejustering for Aino servant 
65111 Elektrisk høydejustering for Sense hjørneservant 
65133 Elektrisk høydejustering for Sense servant 900 mm 
65155 Elektrisk høydejustering for Sense Plus servant

Tilleggsutstyr:
X300  Teleskopisk rør for vannlås (egnet for manuelt høydejusterbare 
 servanter) 
992600  Uttrekkbart rør for vannlås (for elektrisk og manuelt høydejuster 
 bare servanter) 
6223  Kobling 90° for føring av vannlås gjennom vegg  
 
Monteringssett 
6216-Z 12 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugger og skruehetter for 
 montering av bordservantene Public og Plus og hjørneservanten, 
 okså Hospital servant 
6218-Z 8 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugger og skruehetter for  
 montering av servantene Original, Aino, Mini, Senior og Life 
17500 100 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugger og skruehetter

Manuell høydejustering med sveiv 

6232W Høydejusterbare håndtak 





SKAP

De stilige Gaius-skapene er konstruert for  

å tåle aktiv bruk og fuktige baderom. Serien 

inkluderer en rekke alternativer for oppbeva-

ring, håndkleoppheng og såpedispenser. Ba-

derommets funksjonalitet maksimeres med  

et velvalgt skap.  Lokale forhold avgjør hvilken 

spesiell tilpasning som er nødvendig.
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6300

Edestä ilman ovea

6300R

GAIUS
CARE 

SKAP

Gaius høyskap

 
Gaius skap kan tilpasses individuelle behov� Veggmonterte skap letter reng-
jøring i fuktige baderom� Den hvite, vannfaste melaminrammen sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i 
tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse� 
Dørenes retning kan endres� 
 
Skapet kan tilpasses med hull for lås, egnet for en Abloy-lås eller annen 
skaplås� Slike modifikasjoner forutsetter at dørenes foretrukne retning angis i 
bestillingen�  
 
Gaius skap 6300 
 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6300 består av to faste hyller, 
håndtak, uttrekkbar skittentøyskurv og skuff� Skapet leveres med et fast 
innelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av 
høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fre-
mme romlig gjenkjennelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6300W Baderomsskap med hvitt håndtak 
6300G  Baderomsskap med grått håndtak 
6300R  Baderomsskap med rødt håndtak 
 

rød
RAL 3003

grå 
RAL 7037

hvit
RAL 9016

 Fargealternativer for håndtak

Forfra, uten dør

B 400 / H 1800 / D 500
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6309

6313

6314

6315G

Gaius skap 6309

 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6309 består av to faste hyller med 
en uttrekkbar skittentøyskurv og skuff� Skapet leveres med et fast innelukke 
som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av høytrykk-
slaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig 
gjenkjennelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6309  Baderomsskap

Gaius skap 6313

 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6313 består av fire hyller med 
fast plassering� Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med 
en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg 
gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse� Dørene 
kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6313 Baderomsskap

Gaius skap 6314

 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6313 består av fire hyller med 
fast plassering� Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med 
en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg 
gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse� Dørene 
kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6314  Baderomsskap

Gaius skap 6315
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6315 består av to faste hyller, 
håndtak, uttrekkbar skittentøyskurv og skuff� Skapet leveres med et fast in-
nelukke som kan utstyres med en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av hø-
ytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme 
romlig gjenkjennelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 400 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6315W Baderomsskap med hvitt støttehåndtak 
6315G Baderomsskap med grått støttehåndtak 
6315R Baderomsskap med rødt støttehåndtak 



23Vi forbeholder oss retten til produktendringer og andre endringer

GAIUS
CARE

6305 HH

63020

6316

6317

Gaius skap 6316

 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6316 består av fire hyller med 
fast plassering� Skapet leveres med et fast innelukke som kan utstyres med 
en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg 
gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse� Dørene 
kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 300 mm × H 1800 mm × D 500 mm 

6316  Baderomsskap

Gaius skap 6317

Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Skapmodell 6317 består av tre faste hyller og 
en uttrekkbar skittentøyskurv� Skapet leveres med et fast innelukke som kan 
utstyres med en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av høytrykkslaminat 
og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjen-
nelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 300 mm × H 1800 mm × D 500 mm 

6317  Baderomsskap

Gaius rengjøringsskap 6305 HH

 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Gaius rengjøringsskap består av en fast hyl-
le, dobbel krok og en oppbevaringshylle for støvsuger� Døren er laget av hø-
ytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme 
romlig gjenkjennelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: B 300 mm × H 1800 mm × D 500 mm

6305HH  Skap for rengjøring

Gaius vaskemaskinskap 63020 H

 
Skaprammen består av hvit, vannfast 16 mm melamin som sørger for lang 
holdbarhet selv ved aktiv bruk� Gaius vaskemaskinskap består av to separate 
rammer� Den øverste delen har to hyller, og den nederste har én hylle� Dørene 
er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene 
for å fremme romlig gjenkjennelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner: Overskap B 600 mm × H 1100 mm × D 500 mm 
 Underskap B 600 mm × H 700 mm × D 500 mm

63020 H  Vaskemaskinskap 
63020-1 H Vaskemaskin-overskap  
63020-2 H Vaskemaskin-underskap 
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6326

6327

6320 HH

Gaius tørkepapirskap

 
Skapet har en hvit, vannfast ramme, laget av 16 mm melamin, som sørger for 
lang levetid ved aktiv bruk� Tørkepapirskapet har en tørkepapirdispenser og 
en fast hylle� Dørene er laget av høytrykkslaminat og har i tillegg gråmarkerte 
bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse� Dørene kan monteres 
i begge retninger� 

Dimensjoner: B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm 

6326  Tørkepapirdispenseren er plassert i skapets øverste del,  
 som har to hyller med ekstra plass�  
6327  Tørkepapirdispenser er plassert i skapets nederste del,  
 som har tre hyller med ekstra plass

Dispenserskap

Skapet har en hvit, vannfast ramme, laget av 16 mm melamin, som sørger 
for lang levetid ved aktiv bruk� Dispenserskapet har en tørkepapirdispens-
er og hylle i den øvre seksjonen, og to Dispenso Pac-stativ skjult av en dør i 
den nedre seksjonen� Dørene er laget av hvit høytrykkslaminat og har i tillegg 
gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig gjenkjennelse� Dørene 
kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner:  B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm

6320 HH Dispenserskap 
 

Dør med grå kantbånd�



25Vi forbeholder oss retten til produktendringer og andre endringer

GAIUS
CARE

6328

6329

63003 HH

63004 HH 63007 HH

Andre skap og hylleenheter

 
Overskap og glasshylleenheter har hvite, vannfaste rammer laget av 16 mm 
melamin, med gråmarkerte bånd� Skapet leveres med et fast innelukke som 
kan utstyres med en elektrisk stikkontakt� Dørene er laget av hvit høytrykk-
slaminat og har i tillegg gråmarkerte bånd langs kantene for å fremme romlig 
gjenkjennelse� Dørene kan monteres i begge retninger�

Dimensjoner:  B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm

6328  Utstyrsskap, tre hyller, én dør,  
 B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm

6329  Utstyrsskap, øvre og nedre hyller, to dører, 
 B 300 mm × H 900 mm × D 135 mm 
63003 HH  Overskap B 400 mm × H 800 mm × D 300 mm, består av tre 
 hyller, og har et fast avlukke som kan utstyres med to  
 stikkontakter�  
63007 HH Hylleenhet, B 300 × H 800 mm × D 110 mm, 4 justerbare hyller� 
63004 HH  Glasshylleenhet, B 300 × H 800 mm × D 110 mm, 4 glasshyller� 
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63013

63014

63002

Edestä Sivulta leikkaus

63002

Edestä Sivulta leikkaus

63016

Gaius underskap 
 
Veggmonterte skap letter rengjøring i fuktig baderom� Den hvite, vannfaste 
rammen er laget av 16 mm melamin, og har gråmarkerte bånd� Det utfyllen-
de skapet for fastmonterte Public servant inkluderer en avfallsdunk� Dørene 
er laget av hvitt eller rustfritt stål-farget høytrykkslaminat, og har gråmark-
erte bånd� Dørene kan monteres i begge retninger� 

Dimensjoner: B 500 mm × H 500 mm × D 500 mm 

 
63013  Avfallsunderskap med søppeldunk, passende for fastmontert Public  
 servant, hvit laminert dør 
63014  Avfallsunderskap med søppeldunk, passende for fastmontert Public  
 servant, rustfritt stål-farget laminert dør 
63016  Underskap, passende for en høydejusterbar Plus servant,  
 leveres med en uttrekkbar skittentøyskurv  
63017  Underskap, passende for fastmontert Plus servant, leveres med en 
 uttrekkbar skittentøyskurv

Alternativer for dører

Rustfritt stål  Dør med grå kantbånd

Forfra

L 500 / K 500 / S 500

Fra siden
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2000-4002 Oik.

Edestä ilman ovea

K 1600 / S 400 / L 400
6336

6338

6337

Life skap 
 
Rammene i Life-serien er laget av grå, vannfast 16 mm melamin, og de har et 
ABS-markert bånd på 1 mm� Dørene kan monteres i begge retninger� 

Dimensjoner: B 400 mm × H 1750 mm × D 400 mm 
 
6336 Life høyskap, grå 
6336W Life høyskap, høy glans, hvit 
6336VT Life høyskap, lys eik 

 
Life servantkommode
 
Kommodene i Life-serien er laget av grå vannfast 16 mm melamin� Seksjonen 
har plass til to uttrekkbare skuffer� Kommoden sitter ikke fast i servanten, og 
kan således flyttes unna for å gi plass til rullestoler uten å røre servanten�  
 
Dimensjoner: B 700 / 900 mm × H 560 mm × D 480 mm 

6340 Life kommode, grå B 600 × H 560 mm × D 380 mm  
6337 Life kommode, grå B 700 × H 560 mm × D 480 mm 
6338 Life kommode, grå B 900 × H 560 mm × D 480 mm 
6340W Life kommode, høyglans hvit, B 600 × H 560 mm × D 380 mm 
6337W Life kommode, høyglans hvit, B 700 × H 560 mm × D 480 mm 
6338W Life kommode, høyglans hvi, B 900 × H 560 mm × D 480 mm 
6340VT Life kommode, lys eik, B 600 × H 560 mm × D 380 mm 
6337VT Life kommode, lys eik, B 700 × H 560 mm × D 480 mm 
6338VT Life kommode, lys eik, B 900 × H 560 mm × D 480 mm
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64101

64100

Senior skap 

 
Senior skapløsninger er laget for å komplettere den 900 mm brede Se-
nior-servanten� Skapene har en hvit, vannfast ramme laget av 16 mm 
melamin, som sørger for lang levetid ved aktiv bruk� Skapløsningen inkluderer 
et servantskap på 600 mm, et sideskap på 300 mm og et veggmontert skap 
på 300 mm� Alle deler kan bestilles enkeltvis� Servantskapet kan fjernes uten 
å røre servanten�  

 
64100  Senior skapsett, hvitt, hvite dører 
 
64100-1 Senior servantskap, hvitt, hvite dører 
 B 600 mm × H 640 mm × D 290 mm 
 
64100-2 Senior sideskap, hvitt, hvite dører 
 B 300 mm × H 640 mm × D 290 mm 
 
64100-3 Senior veggskap, hvitt, hvite dører 
 B 300 mm × H 695 mm × D 155 mm 
 
64101  Senior skapsett, hvitt, grå dører 
 
64101-1 Senior servantskap, hvitt, grå dører 
 B 600 mm × H 640 mm × D 290 mm 
 
64101-2 Senior sideskap, hvitt, grå dører 
 B 300 mm × H 640 mm × D 290 mm 
 
64101-3 Senior veggskap, hvitt, grå dører 
 B 300 mm × H 695 mm × D 155 mm 



SETER

Dusjseter forvandler kroppsvasken til en trygg 

og enkel aktivitet. Det sammenbrettbare setet 

trenger minimal plass. Egnet spesielt for eldre 

personer eller de med redusert mobilitet. 
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17412R + 17414R

 
DUSJSETER

Sense dusjseter

 
Det dynamiske og antimikrobielle Sense-dusjsetet kan tilpasses individuelle 
behov� Høyden kan stilles i to trinn med justeringshendelen� De skjulte heng-
slene i setet gjør det lett å brette det opp og holde det i oppreist stilling uten 
en ekstra låsemekanisme� 

Setet er utformet for å være trygt, lettvint og renslig i bruk� De hygieniske 
egenskapene til setet, inkludert de medfølgende delene, er hovedpunkter i 
designen� Monteringsutstyr selges separat� 

Egenskaper: 

• Avlastningsmekanisme forenkler sammenbretting 

• Enkelt og raskt å installere

• Området for høydejustering med armlener er 160 mm, og uten arm-
lener 300 mm 

• Armlenene kan flyttes enkeltvis 

• Ryggstøtte 

• Dusjsetet tåler minst 400 kg, armlenene 80 kg per håndtak 

• Fargealternativer omfatter rød og grå 

• Sete med hull gir bedre komfort under kroppsvask  

Monteringsutstyr selges separat.
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17402R

17402G

17405R

Sense dusjsete, fast

 
Det faste Sense-dusjsetet er ideelt for trange bad� Det sammenbrettede setet 
opptar en plass på kun 140 mm� Den skrånende overflaten leder overflødig 
vann ut av setet�  

Det antimikrobielle, elastomeriske belegget bidrar, sammen med skjulte heng-
sler, til å forenkle rengjøring� De skjulte hengslene gjør det også lett å brette 
setet opp og holde det i oppreist stilling uten en ekstra låsemekanisme� 

Dimensjoner:  
Dusjsete B 430 mm × H 205 mm × D 450 mm  
med hull B 430 mm × H 205 mm × D 450 mm

17402G Dusjsete, fast, grått 
17402R Dusjsete, fast, rødt 

17405G Dusjsete med hull, fast, grått 
17405R Dusjsete med hull, fast, rødt

Monteringsutstyr selges separat.
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17413 R

17412G

Sense dusjsete, kan høydejusteres

 
Sense dusjsete med høydejustering er ideelt for lokaliteter med mange forsk-
jellige brukere� Justeringshendelen kan stille inn høyden i to trinn� Designen gir 
en komfortabel sitteplass�   

Det antimikrobielle, elastomeriske belegget bidrar, sammen med skjulte 
hengsler, til å forenkle rengjøring� Setet kan påmonteres et armlene og en 
ryggstøtte� De skjulte hengslene gjør det også lett å brette setet opp og holde 
det i oppreist stilling uten en ekstra låsemekanisme� Det sammenbrettede 
setet opptar en plass på maksimum 210 mm� 

Egenskaper: 

• Armlenene kan flyttes enkeltvis
• Dusjsetet tåler minst 400 kg, armlenene 80 kg per håndtak 
• Fargealternativer omfatter rød og grå
• Tilgjengelig i både faste og høydejusterbare modeller 
• Setet er tilgjengelig helstøpt eller med et hull

Dimensjoner:  
 
Dusjsete B 430 mm × H 600 mm × D 510 mm  
med hull B 430 mm × H 600 mm × D 510 mm

17412G Dusjsete, høydejusterbart, grått 
17412R Dusjsete, høydejusterbart, rødt 
17413G Dusjsete med hull, høydejusterbart, grått 
17413R Dusjsete med hull, høydejusterbart, rødt

Monteringsutstyr selges separat� 

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

 Fargealternativer:
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17414G

17414R

20120

Armlene og ryggstøtte for Sense dusjsete 

 
Den kombinerte hånd- og ryggstøtten gjør det enklere å sette seg ned, og gjør 
det komfortabelt og trygt å bruke et Sense dusjsete� Håndtakene kan flyttes 
individuelt� Håndtakene har en elastomerisk lakk med grep som ikke glipper� 

Dimensjoner: B 588 mm × H 130 mm × D 535 mm 
 Håndtakene har et elastomerisk belegg på 280 mm, 
 Ryggstøttenes størrelse er 195 × 145 mm�

17414G Sense støtte for hånd og rygg, grå 
17414R Sense støtte for hånd og rygg, rød 

Sense armlene og ryggstøtte kompletterer Sense-dusjsetene 17412G/R og 
17413G/R� 

Bryststøtte

Bryststøttestangen kan festes til et dusjsete med armlene og ryggstøtte eller 
støttehåndtak festet på begge sider av et toalett� 

Dimensjoner: B 640 × H 160 mm

20120 Bryststøtte, hvit, med grått håndtak
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17372GAM+6522N

6522N

17372GAM

1737GAM

1738GAM

1770

Gaius dusjseter
 
Gaius dusjseter er laget av integrert plast, noe som gjør dem enkle å rengjøre 
og komfortable å bruke� Seter utstyrt med høydejusterbare håndtak kan også 
tilpasses med et armlene og en ryggstøtte� Slik ekstra støtte gir trygghet når 
man tilnærmer seg og forlater setet� Alle metalldeler er i antimikrobielt rustfritt 
stål eller aluminium� 

Uten tilleggshåndtak er det høydejusterbare området for dusjsetene 300 mm� 
Høydejustering ved hjelp av sekskantnøkkel� Total belastningskapasitet min� 
250 kg�

1737GAM Fast dusjsete, grått 
1738GAM Fast dusjsete med støttefot, grått 
17372GAM Høydejusterbart dusjsete, grått 
17373GAM Høyhastighets justerbar dusjset, grått 
1740GAM Fast dusjsete med hull og støttefot, grått

Elastomer-håndtak for Gaius dusjsete 

 
Armlen for dusjseter 17372 og 17373� En antimikrobiell ramme med håndtak 
som er svingbare på veggen� 

6522N Håndtak til dusjsete 17372, grått 
6520 Håndtak til dusjsete 17372, rødt 
1770 Håndtak til dusjsete 17372GAM, grått 
 
Monteringsutstyr selges separat.

Monteringssett
6209S 4 syrefaste skruer, veggplugger og  
 hetter for dusjsetene 17402 og 17405

20064-Z 6 syrefaste skruer, veggplugger og hetter for dusjsetene  
 1737, 17372, 17373 og 1740

6219-Z 8 syrefaste skruer, veggplugger og hetter  
 for dusjsetene 17412 og 17413



STØTTEHÅNDTAK

Støttehåndtak er utformet for å lette aktivi-

teter i baderom og forbedre sikkerheten til  

eldre personer og de med redusert mobilitet.
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20105G

20105R

 
STØTTEHÅNDTAK

 

Regal støttehåndtak, fast, veggmontert 

 
Det sidemonterte Regal-støttehåndtaket passer både i private og offentlige 
baderom� Håndtaket kan for eksempel monteres på en integrert vanntank� 
Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de 
holder håndtakene i en oppreist stilling� Belastningsevne er 200 kg� Disse 
moderne støttehåndtakene har en forkrommet eller hvit antimikrobiell ramme 
med en elastomerisk gripeoverflate� Tilleggsutstyr er lakkert stål, med dek-
selplater i plast� 

Dimensjoner: Avstand fra veggen 770 mm eller 870 mm� 

20105G Fast støttehåndtak, veggmontert, hvitt, L 770 mm, grått 
20105R Fast støttehåndtak, veggmontert, hvitt, L 770 mm, rødt 
20203G Fast støttehåndtak, veggmontert, hvitt, L 870 mm, grått 
20203R Fast støttehåndtak, sidemontert, hvitt, L 870 mm, rødt 
20101C Fast støttehåndtak, sidemontert, hvitt, L 800 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat. 
 
Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder

1764N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

 Fargealternativer:



38

GAIUS
CARE

330001RAM

330001GAM

Regal støttehåndtak, fast, sidemontert 

 
Det sidemonterte Regal-støttehåndtaket passer både i private og offentlige 
baderom� Håndtaket kan for eksempel monteres på en integrert vanntank� 
Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de 
holder håndtakene i en oppreist stilling� Belastningsevne er 200 kg� Disse 
moderne støttehåndtakene har hvit antimikrobiell ramme med en elastom-
erisk gripeoverflate� Håndtaksdiameter er 27 mm� Tilleggsutstyr er lakkert 
stål, med dekselplater i plast� 

Dimensjoner:  Avstand fra veggen 770 mm eller 870 mm�  

330001GAM Fast støttehåndtak, sidomontering, L 770 mm, grå 
330001RAM  Fast støttehåndtak, veggmontert, L 770 mm, rød  
330003GAM Fast støttehåndtak, veggmontert, L 870 mm, grå 
330003RAM Fast støttehåndtak, veggmontert, L 870 mm, rød 

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder

1764N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte
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20107G

20107R

Regal fast støttehåndtak, gulvmontert 

 
Det høydejusterbare Regal-støttehåndtaket har mange funksjoner som 
forbedrer funksjonaliteten� Høyden kan stilles i to trinn med justeringshen-
delen� Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, 
og de holder håndtakene i en oppreist stilling� Høydejusteringsområde 200 
mm� Belastningsevne er 250 kg,� Dekselplatene er i plast� 

Dimensjoner: B 100 × H 850 × D 930 mm, avstand fra gulvet 770 mm eller 
870 mm� 

20107G Fast støttehåndtak, gulvmontert, L 820 mm, hvitt med grå lakk 
20107R Fast støttehåndtak, gulvmontert, L 820 mm, hvitt med rød lakk 
20107C Fast støttehåndtak, gulvmontert, L 820 mm, forkrommet 

Monteringsutstyr selges separat�

Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder

1764N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte
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20102C

20204R

Regal støttehåndtak, høydejusterbart,  
veggmontert 
 
Det høydejusterbare Regal-støttehåndtaket har mange funksjoner som 
forbedrer funksjonaliteten� Høyden kan stilles i to trinn med justeringshen-
delen� Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, 
og de holder håndtakene i en oppreist stilling� Høydejusteringsområde 200 
mm� Belastningsevne er 250 kg, ved trykk fra siden 225 kg� Dekselplatene 
er i plast� 

Dimensjoner: Avstand fra veggen 615, 800 eller 900 mm

 
20213G Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 650 mm,  
 hvitt med grå lakk 
20213R Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 650 mm,  
 hvitt med rød  lakk 
20106G Høydejusterbart støttehåndtak, gulvmontert, L 800 mm,  
 hvitt med grå lakk 
20106R Høydejusterbar støttehåndtak, gulvmontert, L 800 mm,  
 hvitt med rød lakk 
20204G  Høydejusterbar støttehåndtak, gulvmontert, L 900 mm,  
 hvitt med grå lakk 
20204R Høydejusterbar støttehåndtak, gulvmontert, L 900 mm,  
 hvitt med rød lakk 
20102C Høydejusterbar støttehåndtak, gulvmontert, L 830 mm,  
 forkrommet 
20205C Høydejusterbar støttehåndtak, gulvmontert, L 930 mm,  
 forkrommet

 
Monteringsutstyr selges separat�

Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder

1764N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte
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20111C

20115G

Oval støttehåndtak, fast, veggmontert 

 
Oval støttehåndtak har en hvit antimikrobiell ramme med en elastomerisk 
gripeoverflate� Forkrommede håndtak har ikke gripeoverflate� Den polerte og 
ergonomiske utformingen av Oval støttehåndtak gir grep i to høyder� Hånd-
takene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og de holder 
håndtakene i en oppreist stilling� Belastningsevne er 220 kg, ved trykk fra 
siden 220 kg� Tilleggsutstyr er lakkert stål, med dekselplater i plast� Håndtaks-
diameter er 30 × 33 mm� 

Mål: Avstand fra veggen 720 eller 820 mm�   
 
20111G Fast støttehåndtak, veggmontert, L 720 mm,  
 hvitt, med grå lakk  
20111R Fast støttehåndtak, veggmontert, L 720 mm,  
 hvitt, med rød lakk 
20111C Fast støttehåndtak, veggmontert, L 720 mm, forkrommet 
20115G Fast støttehåndtak, veggmontert, L 820 mm,  
 hvitt, med grå lakk  
20115R Fast støttehåndtak, veggmontert, L 820 mm,  
 hvitt, med rød lakk  
20115C Fast støttehåndtak, veggmontert, L 820 mm, forkrommet

Monteringsutstyr selges separat�

Oval støttehåndtak, sidemontert

20127G Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 720 mm,  
 hvitt med grå lakk 
20127R Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 720 mm,  
 hvitt med rød lakk

20127C Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 720 mm, forkrommet

20114G Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 720 mm,  
 hvitt med grå lakk 
20114R Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 720 mm,  
 hvitt med rød lakk 
20114C Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 720 mm, forkrommet 
20128G Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 820 mm,  
 hvitt med grå lakk 
20128R Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 820 mm,  
 hvitt med rød lakk

20128C Fast støttehåndtak, sidemontert, høyre, L 820 mm, forkrommet 
20118G Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 820 mm,  
 hvitt med grå lakk

20118R Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 820 mm,  
 hvitt med rød lakk 
20118C Fast støttehåndtak, sidemontert, venstre, L 820 mm, forkrommet

Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder 
1764N Hånddusjholder 
20120 Bryststøtte

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037

 Fargealternativer:
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20116R

20112G

Oval støttehåndtak, høydejusterbart,  
veggmontert 
 
Det høydejusterbare Oval-støttehåndtaket har mange funksjoner som 
forbedrer funksjonaliteten� Høyden kan stilles i to trinn med justeringshen-
delen� Håndtakene er utstyrt med hengsler som forenkler sammenlegging, og 
de holder håndtakene i en oppreist stilling� Høydejusteringsområde 200 mm� 
Belastningsevne er 220 kg midtveis, ved trykk fra siden 220 kg� 

Dimensjoner: Avstand fra veggen 750 eller 850 mm  
 
20112G Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 750 mm,  
 hvitt, med grå lakk  
20112R Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 750 mm,  
 hvitt, med rød lakk  
20112C Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 750 mm,  
 krom 
20116G Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 850 mm,  
 hvitt, med grå lakk  
20116R Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 850 mm,  
 hvitt, med rød lakk 

20116C Høydejusterbart støttehåndtak, veggmontert, L 850 mm,  
 forkrommet 

Monteringsutstyr selges separat�

Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder

1764N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte

Monteringssett for Regal/Oval støttehåndtak
6208-Z 6 syrefaste skruer, veggplugger og hetter 
20063-Z 4 syrefaste skruer, bunnplater, veggplugger og hetter 
6209S 6 syrefaste skruer, veggplugger og nagler (fast og sidemontert  
 støttehåndtak)
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120 mm

800 mm

520 mm

10407

1721

1764N

Art 4 støttehåndtak

 
Holdbarhet ble prioritert under designen av Art 4-støttehåndtaket� Det veg-
gmonterte håndtaket sørger for sikker og stabil støtte ovenfra og fra sidene� 
Håndtaket har en antimikrobiell, elastomerisk lakk som er hygienisk og 
gripesikker� Høydejusteringsområde 200 mm, kan stilles inn uten verktøy� Be-
lastningsevne er 150 kg og sidemoment 60 kg� Håndtaksdiameter er 33 mm� 

Dimensjoner: Avstand fra veggen 800 mm  
 
10407  Art 4 støttehåndtak, rødt 
10408  Art 4 støttehåndtak, gult 
10409  Art 4 støttehåndtak, grått

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:
 
1721 Toalettpapirholder

1764N Hånddusjholder

Monteringssett for Art 4 støttehåndtak
6219-Z 8 syrefaste skruer for Art 4-støttehåndtak

Fargealternativer:

rød
RAL 3003

grå
RAL 7037
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10102

10101

10111

STAY STØTTEHÅNDTAK

 
Stay støttehåndtak, som er laget i Finland, har en hvit antimikrobiell ramme 
med en elastomerisk gripeoverflate� Annet utstyr er i aluminium� Håndtaks-
diameter er 22 mm� Håndtak selges individuelt� 

Stay støttehåndtak, fast

Dimensjoner: Avstand fra veggen 800 mm 

10101GW Stay 1 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10101RW Stay 1 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 

Veggmontert Stay 2 støttehåndtak med fot, avstand fra vegg 800 mm� 

10102GW Stay 2 støttehåndtak med fot, hvitt, med grå lakk  
10102RW Stay 2 støttehåndtak med fot, hvitt, med rød lakk 

Veggmontert Stay 3 støttehåndtak med fot, avstand fra vegg 1000 mm�

10103GW Stay 3 støttehåndtak med fot, hvitt, med grå lakk  
10103RW Stay 3 støttehåndtak med fot, hvitt, med rød lakk 

Stay støttehåndtak, høydejusterbart,  
gulvmontert

 
Det høydejusterbare og gulvmonterte Stay 11-støttehåndtaket kan 
høydejusteres i et område på 200 mm� Hyllelengde 800 mm� Søylen er i alu-
minium� 

10111G Stay 11 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10111R Stay 11 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 

Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:
 
1756N Toalettpapirholder

1759  Alarmknappholder

1768N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte  

1901  Krok for bryststøtte

20034  ESD-beskyttelse
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10113

10115RW

10116GW

Stay støttehåndtak, høydejusterbart,  
veggmontert 
 
Det høydejusterbare og gulvmonterte Stay 13-støttehåndtaket kan 
høydejusteres i et område på 200 mm� Hyllelengde 820 mm

10113GW Stay 13 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10113RW Stay 13 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 
 
Det veggmonterte og høydejusterbare Stay 13-støttehåndtaket har en 
avstand på 920 mm fra veggen� Høydejusteringsområde 200 mm�   
 
10115GW Stay 15 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10115RW Stay 15 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 
 
Det veggmonterte og høydejusterbare Stay 16-støttehåndtaket har en 
avstand på 650 mm fra veggen� Høydejusteringsområde 200 mm�  
 
Spesialbestilling, minimumsordre 45 stykk 
 
10116GW Stay 16 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10116RW Stay 16 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 

Tilleggsutstyr:
 
1756N Toalettpapirholder

1759  Alarmknappholder

1768N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte  

1901  Krok for bryststøtte

20034  ESD-beskyttelse

900 mm

500 mm

100 mm



46

GAIUS
CARE

20120

1759

1768N

10125RW

10123GW

Stay støttehåndtak, hurtigjustering av høyde 

Stay 23 støttehåndtak er veggmontert og håndtaket er 820 mm langt� Områ-
det for hurtigjustering av høyde er 200 mm� 

10123GW Stay 23 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10123RW Stay 23 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 

Det veggmonterte og høydejusterbare Stay 25-støttehåndtaket har en av-
stand på 920 mm fra veggen� Høydejusteringsområde 200 mm� 

10125GW  Stay 25 støttehåndtak, hvitt, med grå lakk 
10125RW Stay 25 støttehåndtak, hvitt, med rød lakk 
 
Monteringsutstyr selges separat.

Tilleggsutstyr:
 
1756N Toalettpapirholder

1759  Alarmknappholder

1768N Hånddusjholder

20120 Bryststøtte  

1901  Krok for bryststøtte

20034  ESD-beskyttelse

Monteringssett for Stay støttehåndtak
20064-Z 6 syrefaste skruer, veggplugger og nagler
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16277G

16222R

16222G

16211W

Modular

X

Y

X

Y
Y

X

X

X

 
HÅNDTAK 
Modular håndtak, rett 

 
Modular-håndtakene har en spesiell, oval form som gir et naturlig og fast grep� 
Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm� Belastningsevne er maksimum 225 kg� 
Håndtaket har en ramme i aluminium, behandlet med en gripesikker og anti-
mikrobiell lakk� Annet utstyr er i polymer� Monteringsutstyr medfølger� 
 
Modular håndtak kan leveres i en rekke standardstørrelser, men kan også 
tilpasses til individuelle moduler�  
 
16211W 450 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil 
16211G 450 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16211R 450 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 
 
16222W 550 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil 
16222G 550 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16222R 550 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 

16255W 700 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil 
16255G 700 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16255R 700 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 

16266W 800 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil 
16266G 800 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16266R 800 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 

16277W 1000 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil 
16277G 1000 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16277R 1000 mm, rett håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 

X = standard lengde 450 / 550 / 700 / 800 / 1000

tverrsnitt av profil
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X = 450

Y = 600 / 1000

16288R

16244G

90 °

X

Y

X

Y
Y

X

X

X

Gaius Modular L-håndtak Modular L-håndtak

 
Modular håndtak har en spesiell, oval form som gir et naturlig og fast grep� 
Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm� Belastningsevne er minimum 400 kg� 
Håndtaket har en ramme i aluminium, og er behandlet med en myk, gripesik-
ker og antimikrobiell lakk� Annet utstyr er i polymer� Monteringsutstyr er in-
kludert� 

16244W 450 + 600 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med hvit profil 
16244G 450 + 600 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16244R 450 + 600 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 

16288W 450 + 1000 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt,  hvitt, med hvit profil

16288G 450 + 1000 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med grå profil 
16288R 450 + 1000 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, hvitt, med rød profil 

Horisontalt håndtak kan plasseres enten til venstre eller høyre�
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16300G

16299R

16366R

90 °

90 °

90 °

X

Y

X

Y
Y

X

X

X

Modular

Modular L-håndtak

Dimensjoner: Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm

16299W 700 + 700 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med hvit profil 
16299G 700 + 700 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med grå profil 
16299R 700 + 700 mm 90°, L-håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med rød profil

16300W 550 + 700 + 1000 mm, håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med hvit profil 
16300G 550 + 700 + 1000 mm, håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med hvit profil 
16300R 550 + 700 + 1000 mm, håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med rød profil 

16366W 800 + 600 mm 90°, håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med hvit profil 
16366G 800 + 600 mm 90°, håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med grå profil 
16366R 800 + 600 mm 90°, håndtak, antimikrobielt, 
 hvitt, med rød profil 
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16400W

16388G

90 °

X

Y

X

Y
Y

X

X

X

Modular dusjstøtte

 
Dusjstøttehåndtak har en spesiell, oval form som gir et naturlig og fast grep� 
Belastningsevne er 250 kg� Håndtaket har en ramme i aluminium, og er be-
handlet med en myk, gripesikker og antimikrobiell lakk� Annet utstyr er i poly-
mer� Monteringsutstyr er inkludert� 

Dimensjoner: Håndtaksdiameter er 33 × 30 mm�

16388W 1000 mm, dusjstøtte, én dusjholder, hvit 
16388G 1000 mm, dusjstøtte, én dusjholder, grå 
16388R 1000 mm, dusjstøtte, én dusjholder, rød 

16399W 450 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, hvit 
16399G 450 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, grå 
16399R 450 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, hvit 

16400W 350 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, hvit 
16400G 350 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, grå 
16400R 350 + 1200 mm 90°, dusjstøtte, én dusjholder, rød 

Tilleggsutstyr: 

16501 Justerbart håndtak for dusjholder, langt, 350 mm

Modular dusjstøtte

Horisontalt håndtak kan plasseres enten til venstre eller høyre�
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16804W 16804G

16803G

16801G

16800W

16802R

Solo håndtak 

 
Solo håndtak har en sømløs utforming som, i kombinasjon med stangens slan-
ke, ovale form, gir et fast grep� Rammens antimikrobielle egenskaper sørger 
for et høyt hygienenivå� Belastningsevne er minimum 225 kg� Monteringsut-
styr er inkludert� 

Dimensjoner: Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm 

Solo håndtak, rett 
 
16800W 400 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, hvitt 
16800G 400 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, grått 
16800R 400 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, rødt 
 
16801W 600 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, hvitt 
16801G 600 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, grått 
16801R 600 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, rødt 
 
16802W 800 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, hvitt 
16802G 800 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, grått 
16802R 800 mm, Solo håndtak, antimikrobielt, rødt

Solo L-håndtak
 
16803W 790 × 790 mm 90°, Solo L-håndtak, antimikrobielt, hvitt 
16803G 790 × 790 mm 90°, Solo L-håndtak, antimikrobielt, grått 
16803R 790 × 790 mm 90°, Solo L-håndtak, antimikrobielt, rødt 

Solo dusjstøtte
 
16804W 1200 mm, dusjstøtte med én dusjhodeholder, hvit 
16804G 1200 mm, dusjstøtte med én dusjhodeholder, grå 
16804R 1200 mm, dusjstøtte med én dusjhodeholder, rød
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16805W

16807G

16807R

16806G

GAIUS
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Solo L dusjstøtte med dusjhodeholder, vertikal 
stang til høyre 

16805W 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, høyre,  
 med én dusjhodeholder, hvit 
16805G 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, høyre,  
 med én dusjhodeholder, grå 
16805R 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, høyre,  
 med én dusjhodeholder, rød 

Solo L dusjstøtte med dusjhodeholder,  
vertikal stang til venstre  
 
16806W 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, venstre,  
 med én dusjhodeholder, hvit 
16806G 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, venstre,  
 med én dusjhodeholder, grå 
16806R 440 + 1200 mm 90° + dusjstøtte, venstre,  
 med én dusjhodeholder, rød 

Solo håndtak, vertikal stang til høyre
16807W 800 + 600 mm 90°, høyre, hvit 
16807G 800 + 600 mm 90°, høyre, grå 
16807R 800 + 600 mm 90°, høyre, rød 
 
Solo håndtak, vertikal stang til venstre
16808W 800 + 600 mm 90°, venstre, hvit 
16808G 800 + 600 mm 90°, venstre, grå 
16808R 800 + 600 mm 90°, venstre, rød

Solo håndtak, vertikal stang til høyre
16234W 440 + 590 mm 145°, høyre, hvit 
16234G 440 + 590 mm 145°, høyre, grå 
16234R 440 + 590 mm 145°, høyre, rød

Solo håndtak, vertikal stang til venstre
16235W 440 + 590 mm 145°, venstre, hvit 
16235G 440 + 590 mm 145°, venstre, grå 
16235R 440 + 590 mm 145°, venstre, rød 

 Monteringsutstyr er inkludert� 

 

Tilleggsutstyr: 

16501 Justerbart håndtak for dusjholder, langt
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240 mm

155 mm

500 mm

250 mm 250 mm

1677W

1677G

1677R

1706

Solo E håndtak

Solo E håndtak har en unik design med mange forskjellige gripeoverflater til-
passet et dynamisk baderomsmiljø� Den ergonomiske, slanke og ovale formen 
gjør det, i kombinasjon med den antimikrobielle aluminiumsrammen, til et 
både trygt og hygienisk håndtak� Håndtaksdiameter er 30 × 33 mm� 

 1677W Solo E håndtak, 500 mm, antimikrobiell, hvit  
1677G Solo E håndtak 500 mm, antimikrobiell, grå 
1677R Solo E håndtak, 500 mm, antimikrobiell, rød 
 
1679GAM Solo E håndtak 500 mm, elastomerisk gripeoverflate, grå 
1679RAM Solo E håndtak 500 mm, elastomerisk gripeoverflate, rød 

 

Håndtak
1705  400 mm, 0 25 mm, rustfritt stål, blank 
1706  600 mm, 0 25 mm, rustfritt stål, blank 

Solo E håndtak

Fargealternativer for Solo E håndtak:

rød
RAL 3003

hvit
RAL 9016

grå 
RAL 7037





SPEILSKAP, SPEIL OG LYS
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9511W 9514W

500 mm 135 mm

700 mm

530 mm

600 mm 165 mm

700 mm

630 mm

9511W

600 mm 135 mm

700 mm

630 mm

9517W

500 mm 165 mm

700 mm

530 mm

9514W

9520W

500 mm 165 mm

800 mm

530 mm

9523W

 
SPEILSKAP 

Korpinen speilskap

 
Korpinen speilskap leveres med et rett eller skrått speil som gjør det lettere 
for rullestolbrukere og barn å se seg selv� Døren har kraftige hengsler og en 
lås, men kan også påmonteres magnetisk lukking� Høyrehendte skapdører er 
standard, men venstrehendt alternativ er tilgjengelig på spesialbestilling� Vid-
ere tilpasning er mulig ved hjelp av ulike bunnplater, tre forskjellige størrelser 
og to alternative interiører� En ekstra lysarmatur er også tilgjengelig� 
 
De vannfaste rammene i Korpinens speilskap er laget av galvaniserte stålplat-
er på 0,7 mm med ekstra antimikrobielle egenskaper�

Korpinen 500 mm speilskap 

9511W Speilskap, B 500 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil,  
 uten bunn, én hylle og tørkepapirholder 
9514W Speilskap, B 500 × H 700 x D 135 mm dør med skrått speil, uten  
 bunn, én hylle og tørkepapirholder 
9523W  Speilskap, B 500 × H 800 x D 135 mm, dør med skrått speil, uten 
 bunn, én hylle og tørkepapirholder 
9524W Speilskap, B 500 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil, 
 med én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to 
 Dispenso Pac-dispensere 
9525W Speilskap, B 500 × H 700 x D 135 mm, dør med skrått speil, med  
 én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac 
 -dispensere 
 
Korpinen 600 mm speilskap 

9517W Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil,  
 uten bunn, én hylle og tørkepapirholder 
9520W Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med skrått speil,  
 uten bunn, én hylle og tørkepapirholder 
9527W  Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med rett speil, med  
 én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac 
 -dispensere 
9526W  Speilskap, B 600 × H 700 × D 135 mm, dør med skrått speil, med 
 én hylle, tørkepapirholder og bunnplate med to Dispenso Pac 
 -dispensere 
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9536-101W, 500 mm

9538-010W, 600 mm

9538-101W, 600 mm

9538-104W, 600 mm

9536-103W, 500 mm

Bunnalternativ for Korpinen speilskap 
 
9536-103W, 500 mm

• To albue-betjente Dispenso Pac-dispensere og én tørkepapirholder

• Det minimale antallet skruer og bolter gjør det enkelt å holde bunnen ren

• Anbefales spesielt for sykehus

9536-101W, 500 mm

• Tre dispenserhull

9536-102W, 500 mm

• Ett hull for tørkepapirdispenser

9537-010W, 500 mm

• Plattform uten dispenserhull

9538-104W, 600 mm

• To albue-betjente Dispenso Pac-dispensere, ett dispenserhull og ett 
sirkulært dispenserhull�

• Det minimale antallet skruer og bolter gjør det enkelt å holde bunnen ren

9538-105W, 600 mm

• En albue-betjent Dispenso Pac-dispenser, én fastmontert dispenserbe-
holder og én tørkepapirdispenser�

9538-101W, 600 mm

• Fire dispenserhull

9538-010W, 600 mm

• To albue-betjente Dispenso Pac-dispensere, én fastmontert dispenserbe-
holder og ett dispenserhull�

• Det minimale antallet skruer og bolter gjør det enkelt å holde bunnen 
ren�

• Anbefales spesielt for sykehus

 
9538-106W, 600 mm

• Ett hull for tørkepapirdispenser

9539-010W, 600 mm

• Plattform uten dispenserhull
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9582

9583

9585

Tilbehør for Korpinen speilskap

9582  Dispenso Pac dispenserramme, albuebetjent 

9583  Dispenso Pac dispenserramme, håndbetjent 

9585 Dispenserbeholder 

9545-012  Dispenso Pac dispenserspak 

Sikkerhetsfilm  Sikkerhetsfilm for speil 

9590  Hjørnemonteringsstøtte for 500 mm speilskap 
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6533

880 mm

360 mm
292 mm

400 mm 900 mm

Hjørnespeilskap

Gaius hjørnespeilskap er spesielt beregnet for å komplettere Gaius Hospital 
servant� Det er to flyttbare hyller innvendig� Skapdøren er litt høyere enn 
skaprammen� Dørretningen bestemmes under installasjon, og det kan påmon-
teres en lysarmatur� Skapet festes direkte til veggen via bunnbord på siden�  

Dimensjoner:  B 400 mm × H 900 mm

6532  Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme

6533  Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme

Dimensjoner:  B 500 mm × H 900 mm

6537  Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme

6534  Hjørnespeilskap med vannfast melaminramme
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9531

9531

600 mm

800 mm

130 mm

Senior speilskap

Senior speilskap er laget av en vannfast melaminramme, og har tydelige 
ABS-markerte bånd� Skapet har tosidige speildører og en stikkontakt med to 
sokler innvendig� 

Dimensjoner: B 600 × H 800 × D 130 mm

9531  Senior speilskap, hvitt, glasshyller 
9532  Senior speilskap, hvitt, melaminhyller

 

Life speilskap  
 
Skapet har tosidige dører med speil�  Grå MDF-ramme med forkrommet 
metall� 

Dimensjoner: B 700 × H 750 × D 150 mm

6339  Life speilskap, grått  
6339W Life speilskap, høy glans, hvit 
6339VT Life speilskap, hvit ramme, lys eik, abs-kant bånd
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6530

9561W

10 mm

42 mm

6107

 
SPEIL

Gaius speil 

 
Gaius speil monteres på veggen med aluminiumsbånd� 

6101  Gaius speil, B 600 mm × H 900 mm

6102  Gaius speil, B 900 mm × H 1000 mm 

6107  Gaius speil, B 600 mm × H 1000 mm

Gaius skråstilte speil

 
Skrå Gaius-speil gjør det lettere for rullestolpasienter, barn og voksne�

9561W  Gaius skråstilt speil, B 530 mm × H 695 mm 

9562W Gaius skråstilt speil, B 630 mm × H 695 mm 

9563W Gaius skråstilt speil, B 530 mm × H 790 mm

9534 H Gaius skråstilt speil med grå sjalusi,  
 B 600 mm × H 900 mm × D 200 mm, inkludert lampe 

9534 V Gaius skråstilt speil med hvit sjalusi,  
 B 600 mm × H 900 mm × D 200 mm, inkludert lampe

Gaius hjørnespeil

Gaius hjørnespeil er spesielt beregnet for å komplettere Gaius Hospital-ser-
vanter� Monteres med en spesiell hjørnebrakett� 

6530 Gaius hjørnespeil, B 500 mm × H 1000 mm 

Gaius tilbehør for hjørnespeil  

Sikkerhetsfilm  Sikkerhetsfilm for speil 

9564   Hjørnebrakett for skråstilte speil 
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9207 

9573

9570LED 

9551 

6110LED

 
LYS

Speilskapbelysning

 
LED-lamper passer alle Korpinens speilskap, hjørnespeil og, med spesielle 
adaptere, hjørnespeilskap� Lysarmaturen festes til toppen av skapene med 
skruer� Beskyttelsesklasse IP44 IEC�

9570LED LED-lampe for speilskap, B 400 mm, 8 W, 700 lm

LED-lampe

 
Holdbare LED-lamper er ideelle tillegg for tilgjengelige baderom� Beskyt-
telsesklasse IP44 IEC� 

9551 Alternativer for skap- og veggmontering, B 415 mm, 6 W, 550 lm

9552 Alternativer for skap- og veggmontering, B 590 mm, 12 W, 1200 lm

9553 Alternativer for skap- og veggmontering, B 890 mm, 16 W, 1600 lm

9573  Speilskaplampe, B 500 mm, 18 W, skapmontasje

9574  Speilskaplampe, B 600 mm, 18 W, skapmontasje

9200LED LED Universal lampe, 2 x 18 W, 1400 lm, 4000 K, skapmontasje

9201LED LED Universal lampe, 2 x 18 W, 1400 lm, 4000 K, veggmontasje

9206LED LED Universal lampe, 2 × 32 W, 1400 lm, 4000 K, skapmontasje

9207LED LED Universal lampe, 2 x 32 W, 1400 lm, 4000 K, veggmontasje  

Gaius lampe

 
Gaius-lamper lyser uten gjenskinn; de gir indirekte lys via himlingen og speil� 
Den høye frekvensen (10 000 Hz) utløser ikke migrene eller epileptiske anfall� 
Med regulator for å sikre stabilt lys� Beskyttelsesklasse IP44 IEC� 

6110LED Speillys, B 600 mm, 1 × 24 W, veggmontasje 
6111LED Speillys, B 600 mm, 1 × 28 W, veggmontasje 

Universal-lampe

 
Universal-lampe er ideelt for baderom� Leveres med to lysbrytere, slik at hov-
edlys og speillys kan brukes atskilt� Lampene lyser uten gjenskinn; de gir in-
direkte lys via himlingen og speil�  Den høye frekvensen utløser ikke migrene 
eller epileptiske anfall� Beskyttelsesklasse IP44 IEC� 

9206 Bredde 600 mm, 2 × 55 W, skapmontasje





UTSTYR FOR SANITÆR  
FASILITET 

Vår omfattende produktserie inkluderer et 

stort utvalg av baderomsutstyr egnet for syke-

hus, offentlige områder, hoteller, arbeidsplasser 

og private hjem.
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1300LAM

982517

90229 92209

145 mm

135 mm

90 mm

110 mm

SÅPEDISPENSERE

Såpedispensere

RST-Line såpedispenser 

 
RST-Line såpedispensere passer for offentlige toaletter og baderom� RST-Line 
såpedispenser er laget av rustfritt stål, lakkert med pulverlakk, og er hvit på 
innsiden� Volum 0,8 l� Monteres ved hjelp av en egen veggmontasjeplate� 

1300LAM RST-Line såpedispenser, uten lås, lakkert,  
 antimikrobiell 
 
Katrin såpedispenser
 
Dimensjoner: B 100 mm × H 291 mm × D 130 mm

90229 Katrin såpedispenser, hvit plast, 1000 ml

92209 Katrin såpedispenser, svart plast, 1000 ml

Dimensjon: B 100 mm × H 275 mm × D 124 mm

982517 Katrin såpedispenser, hvitt stål, 1000 ml
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1227 1226

1251

2311

13422LAM

1241LAM vas

Såpedispensere for engangspakker

Dimensjoner:  B 113 × H 300 mm

1226 Dispenso Pac vegghylle, albuebetjent 
1227  Dispenso Pac vegghylle, håndflatebetjent 
1229 Dispenso Pac vegghylle, albuebetjent, låsbar 
1228 Dispenso Pac vegghylle, håndflatebetjent, låsbar 
1241LAM vas  Dispenco Pac vegghylle, rustfritt stål, albuebetjent, 
 låsbar, antimikrobiell 
1243WAM vas Dispenco Pac vegghylle, hvitt rustfritt stål, albuebetjent, 
 låsbar, antimikrobiell

1251  Dråpebrett for såpedispensere 

 

Påfyll av såpe
Dimensjoner:  B 115 mm × H 230 mm × D 111 mm

2311  Savonpak refill 0,8 l

KOPPHOLDER

RST-Line koppholder 

Koppdispenseren er laget av rustfritt stål og er veggmontert�  
 
Dimensjoner: B 92 mm × H 465 mm × D 90 mm

13422LAM Koppholder, lakkert, antimikrobiell

13422WAM Koppholder, hvit, antimikrobiell
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1304LAM

13045LAM

1543

92063

92025 90045

90168

270 mm 110  mm

350 mm

TØRKEPAPIRDISPENSERE, 
TOALETTPAPIRHOLDERE, 
TOALETTBØRSTEHOLDER

Tørkepapirdispensere

RST-Line tørkepapirdispenser

 
Produktserien RST-Line er laget av børstet rustfritt stål, med en antimikrobiell 
lakk eller farge� 

Dimensjoner: B 270 mm × H 350 mm × D 110 mm

1304LAM  RST-Line tørkepapirdispenser, låsbar, lakkert rustfritt stål,  
 antimikrobiell

1304WAM  RST-Line tørkepapirdispenser, låsbar, hvit, antimikrobiell

1305LAM RST-Line tørkepapirdispenser, uten lås, lakkert rustfritt stål,  
 antimikrobiell

1305WAM RST-Line tørkepapirdispenser, uten lås, hvit, antimikrobiell 

Tillater bruk av en mindre tørkepapirstørrelse�

13045LAM RST-Line dispenser, del for størrelsesendring, lakkert rustfritt stål,  
 antimikrobiell

13045WAM RST-Line dispenser, del for størrelsesendring, hvit, antimikrobiell

Katrin tørkepapirdispensere
1543 Katrin tørkepapirdispenser, B 275 mm × H 330 mm × D 132 mm, 
 hvit stål, låsbar� 

90168 Katrin Inclusive tørkepapirdispenser,  
 B 301 mm × H 450 mm × D 146 mm, hvit plast, låsbar 
92063 Katrin Inclusive, B 301 mm × H 450 mm × D 146 mm,   
 låsbar, svart plast

90045 Katrin tørkepapirdispenser, B 335 mm × H 403 mm × D 216 mm,  
 hvit plast, låsbar 

92025 Katrin tørkepapirdispenser, B 335 mm × H 403 mm × D 216 mm,  
 sort plast, låsbar 
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1301LAM 1302LAM

1550

104605

997016

104582

6431�0 

1920 6138�0

6110�0 

1905

Toalettpapirdispenser

RST-Line toalettpapirdispenser

 
RST-Line toalettpapirdispenser med plass til to ruller� Lakkert rustfritt stål 
med antimikrobielle egenskaper� 

Dimensjoner: med to ruller: B 135 mm × H 290 mm × D 110 mm 
Dimensjoner:   med tre ruller: B 135 mm × H 400 mm × D 110 
mm

1301LAM RST-Line toalettpapirdispenser, låsbar, lakkert rustfritt  
 stål, med kapasitet for 2 ruller, antimikrobiell 
1302LAM RST-Line toalettpapirdispenser, låsbar, lakkert rustfritt 
 stål, med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell 
1302WAM RST-Line toalettpapirdispenser, låsbar, hvit, 
 med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell 
1303LAM RST-Line toalettpapirdispenser, uten lås, lakkert  
 rustfritt stål med kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell 
1303WAM RST-Line toalettpapirdispenser, uten lås, hvit, med  
 kapasitet for 3 ruller, antimikrobiell 

Katrin toalettpapirdispenser

1550 Katrin toalettpapirdispenser, låsbar, plass til tre ruller,  
 hvitt rustfritt stål, B 130 × H 390 mm

104582 Katrin toalettpapirdispenser, låsbar, plass til to ruller, 
 hvit plast, B 154 × H 313 mm × D 157 

104605 Katrin toalettpapirdispenser, låsbar, plass til to ruller, 
 sort plast, B 154 × H 313 mm × D 157

997016 Katrin Gigant toalettpapirdispenser, låsbar, med plass til  
 to store ruller maks� ø 320 mm, hvit valse, B 310 × H 330 × D 
129 mm 

Toalettpapirholder, 1 rull
 
1905  Toalettpapirholder laget av hvitlakkert aluminium� 

1920  Toalettpapirholder laget av sølvlakkert aluminium�

6138�0  Toalettpapirholder med deksel, krom,  
 B 160 mm × H 145 mm × D 50 mm 

6431�0  Toalettpapirholder med deksel, krom, 
 B 140 mm × H 15 mm × D 70 mm

6110�0  Reservetoalettpapirholder, krom, 
 B 192 mm × H 65 mm × D 90 mm
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1309WAM1309

13091

Toalettbørsteholder

RST-Line toalettbørsteholder

 
Dimensjoner: B 105 mm × H 250 mm × D 100 mm

1309  RST-Line toalettbørsteholder, rustfritt stål

1309WAM RST-Line toalettbørsteholder, hvit, antimikrobiell 

Børste selges separat� 

Toalettbørsteholder 

 
Dimensjoner: B 145 mm × H 454 mm × D 160 mm

13091 Egnet for børste på 40 cm, med metallramme og utskiftbar kopp,  
 rustfritt stål 
13092 Egnet for børste på 53 cm, med metall ramme og utskiftbar kopp,  
 rustfritt stål 

Børste selges separat�

Toalettbørste
 
335 Toalettbørste, 40 cm, hvit, plast

340 Toalettbørste, 40 cm, hvit, plast, koppen tåler desinfiserende 
 vaskemidler� 
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1306

1320WAM1320LAM

1321LAM

420 mm

335 mm 185 mm

1873LAM 1874WAM

1871 1882N

SØPPELBØTTER

Veggmonterte avfallsdunker

 
Veggmontert avfallsdunk kan leveres i en rekke modeller av forskjellig 
form og kapasitet. Fargevalg omfatter rustfritt stål og hvit, begge har 
antimikrobielle egenskaper. RST-Line avfalldunker har en ramme for en 
søppelpose, noe som gjør det enkelt å bytte poser og holde posekan-
tene skjult. 
 
Dimensjoner: B 335 mm × H 420 mm × D 185 mm 
1320LAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, uten lokk,  
 antimikrobielt rustfritt stål�  
 
1321LAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, med lokk 
 antimikrobielt rustfritt stål�  
1320WAM  RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, uten lokk, 
 hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål 
1321WAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 25 l, med lokk 
 hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål� 

Dimensjoner: B 280 mm × H 330 mm × D 185 mm  
1319LAM RST-Line søppelposeholder, kapasitet 15 l, med lokk,  
 antimikrobielt rustfritt stål 
 
Dimensjoner: B 267 mm × H 315 mm × D 167 mm 
1878LAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, uten lokk,  
 antimikrobielt rustfritt stål�  
1873LAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, med lokk,  
 antimikrobielt rustfritt stål

1874WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, uten lokk, 
  hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål

1875WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 10 l, med lokk,  
 hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål�  
 
Dimensjoner: B 342 mm × H 370 mm × D 200 mm 
1880WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 20 l, uten lokk,  
 hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål 
1881WAM Halvsirkelformet søppeldunk, kapasitet 20 l, med lokk,  
 hvitlakkert, antimikrobielt rustfritt stål 
 
 
Søppelposeholder 

1871 er en søppelposeholder laget av hvite epoxy-dekkede ståltråder� Den 
veggmonterte søppeldunken har plass til en pose på 20 l�  

Dimensjoner: B 287 mm × H 360 mm × D 170 mm 
1871  Ståltrådbøtte, hvit 
1872  Trådbøttelokk, hvitt 
 
1882N er en trådbøtte laget av rustfritt stål� Plass til en søppelpose på 30 l� 
Monteres enten direkte på veggen eller via en separat installasjonsbrakett�  

Dimensjoner: B 340 mm × H 500 mm × D 255 mm 
1882N  Trådsøppelbøtte laget av rustfritt stål, uten lokk 
1882-1LAM  Søppelposelokk, rustfritt stål, antimikrobielt 
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91899

91912

92261

92285

117 212-01117 214-41

5057 166 404-47

Katrin avfallsdunker

 
Den frittstående gulvmodellen kan eventuelt veggmonteres� 

91899 Katrin søppeldunk, kapasitet 25 l, hvit plast 
 B 330 × H 550 × D 230 mm

92261 Katrin søppeldunk, kapasitet 25 l, sort plast 
 B 330 × H 550 × D 230 mm

91912 Katrin søppeldunk med lokk, kapasitet 50 l, hvit plast 
 B 420 × H 575 × D 280 mm

92285 Katrin søppeldunk med lokk, kapasitet 50 l, sort plast 
 B 420 × H 575 × D 280 mm 
 

Wesco søppeldunker med pedal
 
102 012-01 Wesco Oval søppeldunk, kapasitet 6 l, hvit, stål 
 B 230 mm × H 300 mm × D 170 mm

117 212-01 Wesco 117, kapasitet 13 l, hvitt stål, H 410 mm, Ø 270 mm  

117 214-41 Wesco 117, kapasitet 13 l, hvitt stål, H 410 mm,  
 Ø 270 mm

Bobrick veggmontert avfallsdunk
 
5057 Bobrick veggmontert avfallsdunk er spesielt laget for deponering av  
 hygieniske produkter, kapasitet 3,8 l, B 190 × H 255 × D 95 mm 
 

Wesco papirdunk 
 
Dimensjoner: H 355 mm, Ø 255 mm

166 404-47  Wesco 166, papirdunk, rustfritt stål, kapasitet 19 l 
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55 mm

25 mm

1310

1907 1908

1926

1932

1901 1915N

1902

1903

1916

KROKER FOR TEKSTILER

RST-Line krok

 
Kroken har skjult veggfeste�  
 
Dimensjoner:  Lengde: 55 mm, Ø 25 mm 
1310  RST-Line krok, rustfritt stål 
Håndklekroker og håndklestativ 
 
Dimensjoner:  B 15 mm × H 65 mm × D 55 mm 
1901 1 krok, aluminium/hvit 
1915N 1 krok, aluminium/sølv 
 
Dimensjoner: B 92 mm × H 40 mm × D 45 mm 
1902 2 kroker, aluminium/hvit 
1916 2 kroker, aluminium/sølv 
 
Dimensjoner:  B 215 mm × H 45 mm × D 50 mm  
1903 4 kroker, aluminium/hvit 
1917 4 kroker, aluminium/sølv 
 
Dobbeltkrok

Dimensjoner: B 56 mm × H 56 mm × D 76 mm 
1907  Kleskrok, hvitt stål 
1907N Kleskrok, hvitt aluminium 
 (egnet for miljøer med svømmebasseng) 
1908  Kleskrok, forkrommet stål 
1919  Kleskrok, matt forkrommet stål 
 
Dimensjoner:  B 125 × H 130 × D 65 mm 
1926  Dobbelkrok for oppbevaring av klær, hvit 
1927  Dobbelkrok for oppbevaring av klær, sølv 
1932 Dobbelkrok for oppbevaring av klær, hvit 
1933 Dobbelkrok for oppbevaring av klær, krom
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40 mm

900 mm

40 mm

500 mm

90 mm

450 mm

1512

1511

1555

1556

1509 1510

90 mm

900 mm

30 mm

64 mm

60 mm

1509

VERKTØYHOLDERE OG  
TØRKESTATIV

VT-45 og VT-90

 
Verktøyholderne VT-45 og VT-90 er laget av aluminium med gummierte 
overflater�  
1511  VT-45, B 450 mm 
1512  VT-90, B 900 mm

TOOLFLEX holdere 

 
TOOLFLEX-stativ kan monteres på vegger og møbler� Stativene kan holde 
spaserstokker, krykker og mopper eller annet rengjøringsutstyr� 
 
1509  Egnet for Ø 20–30 mm, hvitt 
1510  Egnet for Ø 20–30 mm, svart 

1555  TOOLFLEX aluminiumshåndtak, bredde 500 mm, leveres med  
 3 holdere 
1556  TOOLFLEX aluminiumshåndtak, bredde 900 mm, leveres med  
 5 holdere 
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1935

9599

1931

1517

63290

Hanskeboksholder

 
Hanskeboksholder, trådstativ

9598  Hanskeboksholder, kapasitet to bokser 
95981  Hanskeboksholder, kapasitet to bokser, rustfritt stål 
9594 Hanskeboksholder, kapasitet tre bokser,  
 B 185 mm × H 555 mm × D 118 mm

9599  Hanskeboksholder, kapasitet tre bokser,  
 B 260 mm × H 455 mm × D 87 mm

9593 Hanskeboks- og forkleholder 
9592  Hanskeboksholder, kapasitet 4 bokser

 
Stativ for støvsugerslange

1931  Trådhylle for slange til sentralstøvsuger eller andre apparater, 
 hvitt metall� B 430 mm × H 180 mm × D 150 mm 
1935  Stativet rommer én enkelt slange, hvit plast, 
 B 120 mm × H 105 mm × D 105 mm 
 

TØRKESTATIV

Uttrekkbart tørkestativ

 
Den uttrekkbare tørkestativmodellen er laget av rustfritt stål og har en belas-
tningsevne på 11 kg� Når stativet er sammenbrettet, har det en dybde på 75 
mm, men det kan brettes opp til 620 mm� Hyllehøyde 182 mm�

1517  Uttrekkbart tørkestativ, B 500 mm, rustfritt stål 
1516  Uttrekkbart tørkestativ, B 600 mm, rustfritt stål 
 
 
Tørkestativ
Tørkestativet inkludert stavene er laget av hvitlakkert stål� 

63290  Tørkestativ med 5 staver, B 540 mm, H 260 mm 
63292  Tørkestativ med 10 staver, B 540 mm, H 260 mm 
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6035�0 6064�0

6077�0

19211922

6079�0

1928

1311

77020

SÅPEKURVER, BRETT OG  
MEDISINSKAPET

Såpekurver

 
Såpeholderne er i forkrommet messing av høy kvalitet� Monteringsutstyr 
er inkludert� 

6064�0 Liten hjørne-trådkurv, 
 B 220 mm × H 90 mm × D 170 mm, krom 
6035�0  Stor hjørne-trådkurv  
 B 320 mm × H 40 mm × D 200 mm

6079�0 Stor hjørne-trådkurv, 
 B 320 mm × H 90 mm × D 250 mm, krom 
6077�0 Liten såpekurv  
 B 200 mm × H 110 mm × D 90 mm

1922  Liten såpekurv,  
 B 200 mm × H 40 × D 110 mm

1921  Stor såpekurv, 
 B 290 mm × H 50 × D 130 mm

6085 Såpekurv, 
 B 290 mm × H 92 mm × S D 30 mm, krom

1928  Stor vaskemiddelkurv for støttehåndtak,  
 B 295 × H 150 × D 130 mm + opphengskrok 200 mm, krom

1311  RST-Line hylle for såpeprodukter,  
 B 180 mm × H 100 mm × D 20 mm, rustfritt stål

Medisinskap

Dimensjoner: B 330 mm × H 400 mm × D 130 mm

77020 Medisinskap, metall, hvitt
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890 mm

550 mm

102 mm

562 mm

311 mm 317 mm

143 mm

476 mm

KB 102-01-INB

KB200-01SS

KB101-01-INB

KB200-01

 
SPEDBARNSTELL

Stellebord for spedbarn

 
Med det veggmonterte stellebordet kan du stelle spedbarn på en trygg og sta-
bil overflate� Den konkave bunnen og setebeltet hindrer fall� Belastningsevne 
er 15 kg� Fjærmekanismen gjør det lettvint å åpne og lukke bunnplaten� 

Det er montert kroker i bunnplaten for enkel tilgang til stelleposer� Det er også 
innebygd en dispenser for beskyttende engangspapir i bunnplaten� Papiret 
selges separat� 

Monteringsutstyr er inkludert� Hengslene er konstruert slik at det ikke 
er mulig å klemme fingrene� Stellebordet er laget av polyetylenplast som 
avstøter lukt og bakterier� Den lukkede strukturen bidrar til å fremme 
renslighet� 

Dimensjoner: 

• Lukket; B 890 mm × H 550 mm × D 102 mm

• Dybde når åpnet 520 mm

KB200-01   Stellebord for spedbarn, grått

KB200-01SS  Stellebord for spedbarn, grått rustfritt stål, frontpanel

KB101-01-INB Stellebord for spedbarn, grått, vertikalt

Trygt barnesete

 
Det sammenbrettbare barnesetet er laget av polyetylenplast som avviser lukt 
og bakterier� 
 
Det veggmonterte setet har skjulte veggbraketter i hele setebredden� Setet 
har setebelter i nylon� Belastningsevne er 22 kg ved korrekt installasjon� 
 
Dimensjoner:

• Lukket; B 476 mm × H 311 mm × D 143 mm

• Dybde når åpnet 317 mm

KB 102-01-INB  Trygt barnesete, grått 

Tilleggsutstyr:
 
KB150-99 Beskyttelsespapir for stellebord, 500 ark per boks
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17771

DUO toalett sisterne høydejusteringsanorning, 
støttehåndtak og toalettsete som tilbehør

8008 8010

TOALETTSTOLER OG  
TILLEGGSUTSTYR 

DUO elektrisk justerbar toalett sisterne 
 
DUO elektrisk justerbar toalett sisterne er laget av antimikrobielt rustfritt stål� 
DUOs beskjedne størrelse skjuler krefter som kan løfte en vekt på 200 kg�  
 
De mange mulige måtene å stille inn sisternen på gjør det funksjonelt for be-
boere og personale� Høydejusteringsområdet er 200 mm, og det har elektrisk 
og manuell innstilling� Den kan tilpasses med de integrerte støttehåndtakene, 
som har antimikrobielle, elastomeriske gripeoverflater� Toalettskålen kan i 
tillegg leveres i dybder på 500 og 710 mm�

DUO elektrisk justerbar toalett sisterne 
 
Dimensjoner:  B 550 mm × H 1113/1313 mm × D 206 mm

17751N DUO elektrisk justerbar sisterne 
17771 DUO boks for den elektrisk justerbare sisternen�  
 Boksen kan ikke justeres i høyde� 
17778 DUO føringsskinne 

DUO Regal støttehåndtak  
 
330001GAM  Støttehåndtak 770 mm, sidemontert, høyrehendt, grått 
330001RAM  Støttehåndtak 770 mm, sidemontert, høyrehendt, rødt 
330003GAM  Støttehåndtak 870 mm, sidemontert, høyrehendt, grått 
330003RAM  Støttehåndtak 870 mm, sidemontert, høyrehendt, rødt 
 

V&B toalettskål O.novo
8008 V&B toalettskål med veggstativ O�novo Vita DirectFlush, 560 mm,  
8008-1 Toalettsete med lokk, O�novo, hvitt, hardt 
8008-2 Toalettsete med lokk, O�novo, hvitt, med myk lukkefunksjon 
 

V&B toalettskål O.novo Vita 
 
8010  V&B toalettskål  med veggstativ O�novo Vita DirectFlush, 700 mm,  
8010-1  Toalettsete med lokk, O�novo Vita, hvitt  
8010-2  Toalettsete med lokk, O�novo Vita, blått, AntiBac 
 

V&B toalettskål  Architectura Vita
8014 V&B toalettskål med veggstativ Architectura Vita, Anti-Bac,  
8015 V&B toalettskål Architectura Vita, 700 mm 
8014-1 Toalettsete med lokk, Architectura Vita, hvitt, med myk lukkefunksjon 
8016 V&B toalettskål med veggstativ Architectura, 530 mm  
8016-1 Toalettsete med lokk Architectura, 530 mm, hvitt, med myk  
 lukkefunksjon 
8012 V&B elektronisk toalettskål med veggstativ ViClean-L,  
 560 mm, (vask) 
8013 V&B elektronisk  toalettskål med veggstativ ViClean-L,  
 560 mm, (vasking og tørking) 
 
 



80









www�hepro�no/gaius

Ga
iu

s P
ro

du
kt

gu
id

e 
5/

20
19


