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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Porsgrund Showerama 10-3 og 10-1 er dusjløsninger med full 
ramme; profiler mot vegg samt oppe og nede. Showerama  med full 
ramme er ikke egnet for  bevegelseshemmede. Dusjene har 
skyvedører. 
 
Høyde på dusjløsning er alltid 200 cm. 
 
Showerama 10-3 er hjørneløsninger, pentagonale eller firkantet. 
Showerama 10-1 er nisjeløsninger. 
 
Les alltid monteringsanvisning nøye før installasjon. 
  

   
 

  

Geberit varenummer: Se oversikt side 3  

Dimensjon: Se oversikt side 3 

Farge: 
Profiler i børstet aluminium.  
Klart herdet sikkerhetsglass 

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 
 
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 
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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 
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Art nr NRF nr Artikkelbeskrivelse, mål etc 
560.040.00.3 6297048 Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 80x90 cm 
560.041.00.3 6297049 Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 90x80 cm 
560.042.00.3 6297051 Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 90x90 cm 
560.043.00.3 6297052 Porsgrund Showerama 10-3 pentagonalt dusjhjørne 100x100 cm 
560.044.00.3 6297053 Porsgrund Showerama 10-3 rett dusjhjørne 90x90 cm 
560.045.00.3 6297054 Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 125 cm 
560.046.00.3 6297055 Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 135 cm 
560.047.00.3 6297056 Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 145 cm 
560.048.00.3 6297057 Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 155 cm 
560.049.00.3 6297058 Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 165 cm 
560.050.00.3 6297059 Porsgrund Showerama 10-1 skyvedør 175 cm 
0770881 6287388 Porsgrund Showerama 10-1 ekstra veggprofil til skyvedør, til nisje: Børstet 

alu 
 


