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Geberit ONE vegghengt toalett
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Geberit ONE vegghengt toalett med TurboFlush teknologi som gir en
effektiv og støysvak nedspyling. Toalett er Rimfree® og har skjult
innfesting. Leveres med sete.
Veggskålen er høydejustérbar 41-45 cm
Veggskålen har KeraTect glasur som gir en svært glatt overflate som
forenkler rengjøringen.
Boltavstand 18 cm
500.201.01.1, NRF 6122444 (hvit)
Geberit varenummer: 500.202.01.1, NRF 6122445 (forkrommet)

Farge:

B=37 cm, D=54 cm
Veggskål i porselen, hvit. Sete i hvit
Duroplast med hengsledeksel i hvit eller
blankforkrommet.

Overflatebehandling:

KeraTect ekstra smussavvisende glasur.

Dimensjon:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Veiledning for stell:
Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar
seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.
Informasjon om stell for porselen:
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av keramikk:
Pass på at toalettsete og -lokk er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. Informasjon om stell for smuss som sitter godt fast, og kalkrester.
Fjern smuss som sitter godt fast, med et rengjøringsmiddel som egner seg for keramikk. Følg produsentens angivelser for
rengjøringsmiddelet.
Fjern kalkrester med en mild eddikoppløsning.
Bruk av toalettlokk og -seter:
Hvis toalettlokk og -sete er utstyrt med senkeautomatikk, må du ikke trykke det ned med hånden. Dette skader demperne.
Ikke vipp toalettlokk og- sete opp over den maksimale åpningsvinkelen.
Ikke sett deg på toalettlokket og ikke benytt toalettlokket til å legge fra deg gjenstander.
Informasjon om stell av toalettlokk og -seter:
Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring
Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
Bruk en myk, lofri klut.
Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.
Rengjøre overflater:
Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.
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Ettersyn/kontroll
Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 10 år
Garanti og vilkår
Iht. Forbrukerkjøpsloven
Fuktbestandighet
God
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
67978200
Order.no@geberit.com
www.geberit.no
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