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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Armlener/armstøtter passer følgende modeller i Porsgrund Glow 
serien: 

• Glow gulvklosett modell 60, 62, 63 og 67 
  

Papirholder (1 stk) og monteringsdetaljer medfølger toalettarmstøtter. 
Ønsker man 2 stk papirholdere må NRF 6005349 benyttes.  
Ergonomisk utformede håndtak er plastbelagt (sort).  
Krever sete i hardplast. 
Sidekrefter som oppstår ved bruk av klosett med armlener er 
merkbart større enn ved et standard klosett. Derfor skal gulvtoalett 
med påmonterte armlener skrus til gulv evt i tillegg også silikoneres  
fast. 
 
Armstøtter er CE merket etter NS-EN 12182 for 150 kg (75 kg pr 
armstøtte). 
 
FDV omfatter også ekstra papirholder for armstøtte. 
    

 
 

Geberit varenummer: 

 
502.339.00.2 / NRF 6005347 
502.341.00.3 / NRF 6005349 

Dimensjon: Se teknisk tegning side 2 

Farge: Aluminium utførelse, sorte plasthåndtak 

Overflatebehandling: Matteloksert aluminium og plast. 

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. 
 
Generell informasjon om stell: 

• Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler 
• Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler 
• Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring 
• Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet 
• Beskytt overflaten mot falming på grunn av ekstrem lys- og solstråling. 

 
Smuss Tiltak for stell 
For daglig rengjøring Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann 

Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. 

 
  
Ettersyn/kontroll 
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Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov. 
 
  
Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser. 

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
>  
Garanti og vilkår 
Iht. gjeldende lov 
Fuktbestandighet 
God 
Renholdsvennlighet 
God 
Øvrige opplysninger  

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

    


