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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Porsgrund Showerama 10-02 er et dusjhjørne med rette dører som 
kan åpnes både innover og utover, og legges helt inn mot vegg når 
dusjen ikke er i bruk. Den har ingen sokkel, noe som gjør den egnet 
også for bevegelseshemmede. 
 
Dørene er justerbare og låsbare uansett vinkel. Løftehengsler hever 
dørene 7 mm slik at de ikke skraper i gulvet ved åpning, også ve 
nedsenket dusjflate.  
 
Dørene lukker tett med en 45-grader magnetlist, og det er også 
subbelist mot gulv som begrenser vannsøl. NB! Viktig med korrekt fall 
i gulv. 
  

 
 
 

Geberit varenummer: 560.210.00.3 / NRF 6295437   

Dimensjon: L: 900, B: 900, H: 2000 mm 

Farge: 
Profiler i børstet aluminium.  
Klart herdet sikkerhtsglass 

Overflatebehandling: Se under pkt «Farge» 

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. 
 
Korrekt bruk 
Produktet fungerer utelukkende som sprutbeskyttelse. 
 
Generell informasjon 
Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet 
Kontroller ved behov om alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal. 
Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering 
Defekte eller skadde deler må skiftes ut 
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Informasjon om stell av dusjvegger 
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av dusjvegger: 

• Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler 
• Ikke bruk slipende eller skurene rengjøringsmidler 
• Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring 
• Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann 
• Bruk en myk, lofri klut eller en svamp som ikke riper 
• Fjern løsemiddelholdige stoffer straks 

 
Informasjon om stell av glass 
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av glass: 

• Rengjør dusjveggen etter hver bruk med en glassnal eller en myk, lofri klut 
• Rengjør glass med mønster med en mikrofiberklut 
• Bruk glassrens, men skyll godt av 
• Fjern dråper fra kantene på glasset straks 

 
Rengjøre overflater: 

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til relevant informasjon om stell. 
2. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut  

 
Ettersyn/kontroll 
Grundig, regelmessig rengjøring. 
Kontroller ved behov at alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal 
Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering 
Defekte eller skadde deler må skiftes ut  
Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.  

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
> 5 år 
Garanti og vilkår 
Iht. Forbrukerkjøpsloven 
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 

mailto:Order.no@geberit.com
http://www.geberit.no/
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