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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Showerama 10-0 er en nisjevegg uten sokkel, noe som gjør 
dusjen enkel å bruke også for bevegelseshemmede. Døren er 
vendbar, justerbar og har løftehengsler som hever den 7 mm 
for at den ikke skal skrape i gulvet når den åpnes. Nisjeprofil 
inngår for dør i størrelse 700-950 mm. For størrelsene 
1000-1200 mm leveres to dører som kan åpnes både innover 
og utover. Justerbarhet +/- 20 mm. Dørene har en list mot 
gulvet som reduserer vannansamling på gulvet utenfor dusjen. 
Tilpasset for utenpåliggende rør.Profiler: Børstet aluminium. 
Glassalternativ: Klart. Høyde: 2000 mm.

Geberit varenummer: se side 2

Dimensjon: Se side 3

Farge: 

Overflatebehandling: 

Øvrige opplysninger: 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Disse produktene består av flere forskjellige materialer.
Gjør rent ukentlig, og bruk vanlige rengjøringsmidler. Unngå å bruke stålull eller slipende 
rengjøringskluter, og vær forsiktig med saltsyre, svovelsyre og kaustisk soda. Løsemidler som 
aceton, fortynningsvæsker og trikloretylen er også skadelige ved rengjøring. Dra en gumminal 
over dusjvegger og gulv hver gang du har dusjet. Det er også viktig at rommet har god 
ventilasjon. Bruk f.eks. en baderomsvifte for å forhindre at det oppstår kondens og mugg.

Ettersyn/kontroll 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Profil:  Børstet aluminium 

Glass: Klar. 

Jevnlig rengjøring
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

Garanti og vilkår 
Iht. forbrukerkjøpsloven 
Fuktbestandighet 
God 
Renholdsvennlighet 
God
Øvrige opplysninger 

Geberit varenummer
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4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør 
Postadresse 
Postnr. og poststed
E-mejl / Webb

Geberit AS Luhrtoppen 2 
1470 Lørenskog  
order.no@geberit.com 
www.porsgrundbad.no




