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Pidätämme oikeudet tuote- ja mittamuutoksiin�





ALTAAT

Tyylikkäät Gaius-altaat on valmistettu kestä-

västä ja antimikrobisesta komposiitista tai va-

lumarmorista. Komposiittialtaat ovat saumat-

tomia ja niihin on valettu kiinteät kaiteet, joihin 

on saatavissa hahmottamista helpottava huo-

mioraita. Valumarmorialtaissa on kiinteä yhte-

näinen kaide, joka mahdollistaa otteen koko 

matkalta. Altaat on muotoiltu niin, että niiden 

äärelle pääsee myös pyörätuolilla.
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62022WAM  oikeakätinen

vasenkätinen oikeakätinen

62022RAM oikeakätinen

62022GAM  oikeakätinen

900 mm

576 mm

500 mm

203 mm

Sense-allas ALTAAT

 

Sense-allas 900 x 576

Gaius Sense-altaat on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiitti-
materiaalista� Altaiden etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka toimivat 
tukena altaan äärellä seistäessä sekä sitä lähestyttäessä� Kaiteisiin voidaan 
myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka helpottaa visuaalisesti altaan kait-
een hahmottamista� Altaan kulhon etureunan kallistus varmistaa roiskeveden 
valumisen viemäriin�

Allas on saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä� Altaan kätisyys määritel-
lään kapenevan pään mukaan� Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm� 

Altaan suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon uusi eurooppalainen 
PRM-standardi, jonka mukaan altaan alapuolella tulee olla 300 mm tyhjää 
tilaa ennen viemäröintiä� Tämä mahdollistaa pyörätuolilla pääsyn riittävän 
lähelle allasta� Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko 
ja kiinnitystarvikkeet� Kaikissa Sense-altaissa on valkoinen pop-up pohjavent-
tiilin tulppa�

Mitat: L 900 mm x S 576 mm

Ylivuotoaukolla

62023WAM   Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen

62023GAM Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62023RAM Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62034WAM Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen

62034GAM Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62034RAM Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa

62022WAM   Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen

62022GAM Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62022RAM Sense -allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62033WAM Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen

62033GAM Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62033RAM Sense -allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:
6233W Korkeudensäätökiskot

6243 Veivikorkeudensäätö

65133 Sähköinen korkeudensäätö

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600 Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)
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Sense-kulma-allas 840 x 840

Kulma-altaan sisäänpäin kaareva muoto helpottaa pesualtaan äärelle pääsyä 
ja altaalle kumartumista� Altaan etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jot-
ka toimivat tukena altaan äärellä seistessä sekä sitä lähestyttäessä� Kaiteisiin 
voidaan myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka helpottaa visuaalisesti al-
taan kaiteen hahmottamista� Allas on valmistettu kestävästä ja antimikrobis-
esta komposiittimateriaalista� Altaan suunnittelussa on erityisesti otettu huo-
mioon uusi eurooppalainen PRM-standardi, jonka mukaan altaan alapuolella 
tulee olla 300 mm tyhjää tilaa ennen viemäröintiä� Altaan kulhon etureunan 
kallistus varmistaa roiskeveden valumisen viemäriin� Altaan mukana toim-
itetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet� Sense-altaissa 
on valkoinen pop-up pohjaventtiilin tulppa�

Kulma-altaan sivun pituus on 840 mm ja diagonaalimitta kulmasta altaan 
etureunaan 740 mm, mikä mahdollistaa pyörätuolilla pääsyn riittävän lähelle 
allasta� Altaan kuormituskestävyys on vähintään 400 kg�

Mitat: L 840 mm x S 840 mm

Ylivuotoaukolla
65001WAM Sense -kulma-allas, valkoinen

65001GAM Sense -kulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

65001RAM Sense -kulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa
65000WAM Sense -kulma-allas, valkoinen

65000GAM Sense -kulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita 

65000RAM Sense -kulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Sense-viistekulma-allas
Mitat: L 560 mm x S 560 mm

Ylivuotoaukolla

622703WAM  Sense -viistekulma-allas, valkoinen

622703GAM  Sense -viistekulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

622703RAM  Sense -viistekulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Ilman ylivuotoaukkoa

622705WAM  Sense -viistekulma-allas, valkoinen

622705GAM  Sense -viistekulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita

622705RAM  Sense -viistekulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:
6234W Korkeudensäätökiskot 

6244 Veivikorkeudensäätö

65111 Sähköinen korkeudensäätö

X300 Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

65000WAM

65000RAM

622703GAM

840 mm

340 mm

203 mm

840 mm

740mm

Gaius Sense -altaiden huomioraidan värivaihtoehdot:

punainen
RAL 3003

Sense kulma-allas

harmaa
RAL 7037
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Sense Plus-allas 1400 x 576

Sense-allasta pidempi Sense Plus-allas tarjoaa runsaasti laskutilaa� Sen pituus 
on 1400 mm ja leveämmän sivun alle on mahdollista asentaa seinäkiinnittei-
nen alakaappi� Plus-allas on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta kom-
posiittimateriaalista� Altaan etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka 
toimivat tukena altaan äärellä seistessä sekä sitä lähestyttäessä� Altaan su-
unnittelussa on erityisesti otettu huomioon uusi eurooppalainen PRM-stand-
ardi, jonka mukaan altaan alapuolella tulee olla 300 mm tyhjää tilaa ennen 
viemäröintiä� Kaiteisiin voidaan myös tarvittaessa valaa huomioraita, joka hel-
pottaa visuaalisesti altaan kaiteen hahmottamista� Altaan kulhon etureunan 
kallistus varmistaa roiskeveden valumisen viemäriin� Altaan mukana toim-
itetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet� Sense-altais-
sa on valkoinen pop-up pohjaventtiilin tulppa�

Allas on saatavilla sekä oikea- että vasenkätisenä� Altaan kätisyys määritellään 
kapenevan pään mukaan� Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm� 

Mitat: L 1400 mm x  S 576 mm

Ylivuotoaukolla

62081WAM   Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen

62081GAM Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62081RAM Sense Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita

62082WAM Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen

62082GAM Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita

62082RAM Sense Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita

Lisätarvikkeet:
 
6234W Korkeudensäätökiskot

6249 Veivikorkeudensäätö

65155 Sähköinen korkeudensäätö 

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

62082WAM vasenkätinen

62082GAM vasenkätinen

Sense Plus-allas

1400 mm

576 mm

203 mm
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1000 mm

500 mm

195 mm

570 mm

RST-kaide tilauksesta

6202RAM  oikeakätinen

6202GCAM  oikeakätinen

6202WAM   oikeakätinen

vasenkätinen oikeakätinen

Kaiteiden värivaihtoehdot:

GAIUS
CARE

Original-allas

Original-allas 1000 x 500 

Original-allas on tyylikäs antimikrobinen valumarmoriallas, jonka molemmilla 
puolilla on lasku- ja säilytystilaa� Altaassa on kiinteä kaide, joka toimii tukena 
altaan äärellä seistessä, WC-istuimelle laskeuduttaessa tai siltä noustessa� 
Tukikaide toimii tarvittaessa myös pyyhetelineenä� 

Original -tasoaltaaseen voi kiinnittää myös bidé-suihkupidikkeen� Altaan 
mukana toimitetaan kannakkeet, kiinteä vesilukko ja wc-paperiteline� Altaas-
een on saatavana lisävarusteena manuaalinen tai sähköinen korkeudensäätö�  
 
Original-allas ja kaide kestävät 230 kg painon (VTT, RTE 3664/01)� Allas on 
joko oikea- tai vasenkätinen� Altaan kätisyys määritellään kapenevan pään 
mukaan� Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm� 

Mitat: L 1000 mm x S 500 mm 
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 570 mm)

Ylivuotoaukolla 
6202WAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6202GAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6202RAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6203WAM  Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6203GAM  Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6203RAM  Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Kaiteissa käännetyt päät

Ylivuotoaukolla

6202WCAM    Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6202GCAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6202RCAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6203WCAM  Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6203GCAM  Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6203RCAM  Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Lisätarvikkeet:
6232W Korkeudensäätökiskot

6236N Veivikorkeudensäätö

6513N Sähköinen korkeudensäätö

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö) 
 
Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

punainen
RAL 3003

valkoinen
RAL 9016

harmaa
RAL 7037
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Plus-allas 1500 x 1500 

Pidempi antimikrobinen Plus-allas tarjoaa runsaasti laskutilaa� Muutoin altaan 
ominaisuudet ovat samat kuin Original  -altaalla� Altaan suositusasennusko-
rkeus on 800 mm� 

Mitat: L 1500 mm x S 500 mm  
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 570 mm) 

Ylivuotoaukolla
62001WAM Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

62001GAM Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

62001RAM Plus-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

62011WAM Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

62011GAM  Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

62011RAM  Plus-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Public-allas  1500 x 500

Public-valumarmoriallas on suunniteltu julkisiin WC-tiloihin� Altaassa on ki-
inteä kaide, joka helpottaa pyörätuolin vetämistä lähemmäksi pesuallasta� Al-
laskaiteesta voi ottaa tukea myös WC-istuimelta noustessa ja altaan äärellä 
seistessä� Altaan värivaihtoehdot ovat valkoinen tai harmaa graniitti� Altaassa 
on valmiina roska-aukko, jonka alle sopii Gaius Public -ratkaisun roska-astialla 
varustettu seinäkiinnitteinen alakaappi� Altaan mukana toimitetaan kanna-
kkeet, kiinteä vesilukko ja WC-paperiteline� Altaan suositusasennuskorkeus 
on 800 mm� 

Mitat: L 1500 mm x S 500 mm 
 (kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 568 mm)

Ylivuotoaukolla
62012SSAM    Public-allas, oikeakätinen, harmaa graniitti, rst-kaide, roska-aukko

62013SSAM    Public-allas, vasenkätinen, harmaa graniitti, rst-kaide, roska-aukko 

62014SSAM    Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, rst-kaiteella ja roska-aukko

62014WAM   Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide, roska-aukko

62014GAM   Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide, roska-aukko

62014RAM   Public-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide, roska-aukko

62015SSAM   Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, rst-kaide, roska-aukko 

62015WAM   Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide, roska-aukko

62015GAM   Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide, roska-aukko

62015RAM   Public-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide, roska-aukko

Lisätarvikkeet:
6232W Korkeudensäätökiskot

6240N Veivikorkeudensäätö

6515N Sähköinen korkeudensäätö

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot) 

992600  Haitariputki (veivi-ja sähköinen korkeudensäätö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

1500 mm

500 mm
570 mm

50 mm
195 mm

62001WAM oikeakätinen

Plus-allas

Public -allas

vasenkätinen

1500 mm

500 mm
570 mm

50 mm
195 mm

oikeakätinen

62015SSAM vasenkätinen

1500 mm

500 mm

Ø 180 mm
568 mm

195 mm
50 mm

1500 mm

500 mm

Ø 180 mm
568 mm

195 mm
50 mm

vasenkätinen

62012SSAM oikeakätinen
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6303 6302

vasenkätinen

oikeakätinen

6302WAM  oikeakätinen

800 mm

400 mm

470 mm

vasenkätinen

Kaiteiden värivaihtoehdot:

Mini-allas 800 x 400

Antimikrobinen Mini-allas on suunniteltu erityisesti saneerauskohteisi-
in, joissa on pieni kylpyhuone/wc� Altaan ominaisuudet ovat samat kuin 
Original-altaalla� Altaan mukana toimitetaan kannakkeet, kiinteä vesilukko ja 
wc-paperiteline� Altaan suositusasennuskorkeus on 800 mm� 

Mitat: L 800 mm x S 400 mm 
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 470 mm)

6302WAM Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6302GAM Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6302RAM Mini-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide

6303WAM Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6303GAM  Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6303RAM Mini-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide

Lisätarvikkeet:
6232W Korkeudensäätökiskot 

6241N Veivikorkeudensäätö 

65161 Sähköinen korkeudensäätö 

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö) 

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen

GAIUS
CARE Mini-allas

punainen
RAL 3003

valkoinen
RAL 9016

harmaa
RAL 7037
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6500RAM

6502GAM

800 mm

728 mm

740 mm

800 mm

170 mm

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037

Kaiteiden värivaihtoehdot:

Hospital-allas

Hospital-allas 800 x 800

Hospital-altaan sisäänpäin kaareva muoto helpottaa pesualtaan äärelle 
pääsyä ja altaalle kumartumista� Kaareva etureuna ja sen sivuilla olevat elasto-
meeripäällysteiset tukikahvat muodostavat yhtenäisen tukikaiteen� Hospital- 
allas on antimikrobista valumarmoria� 

Altaaseen on saatavana lisävarusteena manuaalinen tai sähköinen ko-
rkeu-densäätö� Hospital-altaan sivun pituus kaiteen ulkoreunaan on 800 mm 
ja mitta kulmasta altaan etureunaan 740 mm� Kaide kestää 160 kg painon� 
Altaan mukana toimitetaan kannakkeet ja kiinteä vesilukko� Altaan suosi-
tusasennuskorkeus on 800 mm� 

Mitat: L 800 mm x S 800 mm

6502GAM Hospital-allas, valkoinen, harmaa elastomeerikaide

6500RAM Hospital-allas, valkoinen, punainen elastomeerikaide 

Hospital -allas ilman ylivuotoaukkoa, tilaustuote, toimitusaika 6 - 8 viikkoa.

6519GAM Hospital-allas, valkoinen, harmaa elastomeerikaide

6517RAM Hospital-allas, valkoinen, punainen elastomeerikaide

Lisätarvikkeet:
6232W Korkeudensäätökiskot

6237N Veivikorkeudensäätö

6511N Sähköinen korkeudensäätö 

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö) 

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen�
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Ergomedic Surgery-allas

Surgery käsienpesuallas, joka on suunniteltu erityisesti leikkaussalikäyttöön� 
Allas on valmistettu CreaCore® antimikrobisesta komposiittimateriaalista� Allas 
sisältää kaksi Dispenso-annostinta� Altaassa on lattia-, seinä- ja piiloviemäröin-
timahdollisuus� Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvik-
keet� Altaan suositusasennnuskorkeus on 800 mm�

Mitat: L 810 mm x S 600 mm x K 940 mm

622600 Surgery-allas kahdella dispenso annostimella 
622601 Surgery-allas ilman dispenso annostimia 
622602 Surgery-allas hanalla ja sekoittajalla

Ergomedic Doctor One M-allas

Doctor M allas  on valmistettu CreaCore® antimikrobisesta komposiittimate-
riaalista� Altaassa on lattia-, seinä- ja piiloviemäröintimahdollisuus� Altaassa 
on huoltoluukku� Hana ja sekoittaja on tilattava erikseen� Altaan mukana 
toimitetaan kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet� Altaan suositusasenn-
nuskorkeus on 800 mm�

Mitat: L 400 mm x S 499 mm x K 1319

622501 Doctor One M-allas, peili ja kaksi dispenso annostinta

622501LED Doctor One M-allas, peili LED-valolla ja kaksi dispenso annostinta 
622502 Doctor One M-allas, peilillä, ilman dispenso annostimia

622502LED Doctor One M-allas, peili LED-valolla, ilman dispenso annostimia

622503 Doctor One M-allas, peili, hana, sekottaja ja dispenso annostimet 
622503LED Doctor One M-allas, peili LED-valolla + hana ja sekottaja 

Lasten kylvetysallas 
Antimikrobinen valumarmoriallas on suunniteltu vauvojen kylvetykseen� Allas 
on kaasujousiavusteinen, korkeussäädettävä, säätöväli 200 mm, altaan mak-
simikäyttökorkeus on 1050 mm� Altaan mukana toimitetaan kiinteä vesilukko 
ja kiinnitystarvikkeet� Altaan suositusasennnuskorkeus on 800 mm�

Mitat: L 476 mm x K 1050 mm x S 980 mm

68100 Lasten kylvetysallas, valkoinen, korkeussäädettävä

Syvennysallas

Soveltuu erinomaisesti sairaaloiden ja terveyskeskuten potilashuoneisiin tai 
käytävien syvennyksiin asennettavaksi� Mukana altaan asennuskannakkeet�  
Altaan suositusasennnuskorkeus on 800 mm�

Mitat: L 600 mm x S 920 x K 312 mm

622700 Syvennysallas

Syvennysaltaan ovi
Mitat: L 600 mm x S 24 mm x K 540 mm

622701 Syvennysaltaan ovi, oikeakätinen (saranat oikealla) 
622702 Syvennysaltaan ovi, vasenkätinen (saranat vasemmalla) 

GAIUS
CARE

622503

622602

68100

Lasten kylvetysallas

Ergomedic Doctor M

Ergomedic Surgery

622700

Syvennysallas

Hana ei sisälly toimitukseen�
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6406AM

6400AM

555 mm

800 mm

490 mm

Aino-allas

Lyon-allas

6510AM

Luna-allas

Lyon-allas  

Antimikrobinen Lyon-allas sopii moneen toimintaympäristöön, kuten poti-
lashuoneisiin, vastaanottotiloihin, julkistiloihin ja kotiympäristöön� Allas on 
kaunis, kestävä ja helposti puhdistettava� Valmistettu valkoisesta antimikro-
bisesta valumarmorista� Altaan mukana toimitetaan kiinnitystarvikkeet ja 
kiinteä vesilukko� Altaan suositusasennnuskorkeus on 800 mm� 
 
Mitat: L 598 mm x S 525 mm x K 164 mm

6406AM Lyon-allas, ei tukikaidetta, altaan etureunan korkeus 100 mm

Aino-allas  800 x 555

Erityisesti pyörätuolin käyttäjille suunniteltu Aino-allas on kehitetty 
yhteistyössä Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Synapsian kanssa� 
Antimikrobinen valumarmorinen allas soveltuu sekä koteihin että julkisiin 
WC-tiloihin� Altaan mukana toimitetaan kannakkeet, kiinteä vesilukko ja 
wc-paperiteline� Altaan suositusasennnuskorkeus on 800 mm�

Mitat: L 800 mm x S 555 mm  

6400AM Aino-allas, valkoinen, matala alaosa

Lisätarvikkeet:
6232W Korkeudensäätökiskot

6239N Veivikorkeudensäätömekanismi 

6516N Sähköinen korkeudensäätö 

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen. 

Luna-allas 390 x 270

Luna-allas on ylivuotoaukoton ja sopii sairaaloihin� Toimii myös bidé-altaana� 
Allas on saatavissa oikea- ja vasenkätisenä� Kätisyyden määrittää hanan paik-
ka� Altaan mukana toimitetaan vesilukko ja kiinnitystarvikkeet�

Mitat: L 390 mm x S 270 mm x K 90 mm

6509AM  Oikeakätinen, ylivuotoaukoton

6510AM  Vasenkätinen, ylivuotoaukoton

Hana ei sisälly toimitukseen�
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Life-allas  600 / 700 / 900 / 1200

Life-allas on tyylikäs valumarmoriallas myös kotikäyttöön� Altaan kiinteä kaide  
antaa tukea pesualtaan äärellä ja WC-istuimelta noustaessa� Se toimii myös  
sisustuksellisena elementtinä, kuten pyyhetelineenä� Altaan suositusasen-
nuskorkeus on 800 mm� 

Mitat: L 600 mm x S 400 mm  
Altaan kätisyys määritellään kaiteen sijainnin mukaan� (Kokonaissyvyys  
kaiteen ulkoreunaan 470 mm) 

6720CAM Life-allas, suora, kromikaide

6721CAM  Life-allas, oikeakätinen, kromi L-kaide 

6722CAM  Life-allas, vasenkätinen, kromi L-kaide 
 
Mitat: L 700 mm x S 490 mm 
Altaan kätisyys määritellään kaiteen sijainnin mukaan� (Kokonaissyvyys  
kaiteen ulkoreunaan 560 mm) 

6700CAM  Life-allas, suora kromikaide

6701SSAM Life-allas, suora rst-kaide

6702SSAM Life-allas, oikeakätinen, rst L-kaide 

6703SSAM Life-allas, vasenkätinen, rst L-kaide 
 
Mitat: L 900 mm x S 490 mm  
Altaan kätisyys määritellään allaskulhon sijainnin mukaan� (Kokonaissyvyys 
kaiteen ulkoreunaan 560 mm) 

6706SSAM  Life-allas, oikeakätinen, suora rst-kaide

6707SSAM  Life-allas, vasenkätinen, suora rst-kaide

6708CAM  Life-allas, oikeakätinen, suora kromikaide

6709CAM  Life-allas, vasenkätinen, suora kromikaide 
 
Mitat: L 1200 mm x S 490 mm 
Altaan kätisyys määritellään allaskulhon sijainnin mukaan� (Kokonaissyvyys 
kaiteen ulkoreunaan 560 mm) 

6710CAM  Life-allas, oikeakätinen, suora kromikaide 

6711CAM  Life-allas, vasenkätinen, suora kromikaide

Lisätarvikkeet:
Kts�  Life-kaapit  s� 27 

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen�

6708CAM

6721CAM

6703SSAM

900 mm770 mm

700 mm

560 mm

900 mm770 mm

700 mm

560 mm

vasenkätinen 
6707/6709

vasenkätinen
6703

900 mm770 mm

700 mm

560 mm

oikeakätinen 
6706/6708

oikeakätinen 
6702
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Senior-allas  600 / 750 / 900 / 1200 x 443
 
Senior-allas on kauniisti muotoiltu valumarmoriallas kotikäyttöön� Altaan 
design-kaide kestää lähes 240 kg painon� Kaide toimii kätevästi myös 
pyyhetelineenä� Altaan kätisyys määritellään hanan ja allaskulhon sijainnin 
mukaan�

Mitat: L 600 mm x S 443 mm 
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

6401WAM Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide

6401GAM Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide 

6401RAM Senior-allas, valkoinen, punainen kaide 

6401CAM Senior-allas, valkoinen, kromikaide 

Mitat:  L 750 mm x S 443 mm  
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

6407WAM Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide

6407GAM Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide

6407RAM Senior-allas, valkoinen, punainen kaide

6407CAM Senior-allas, valkoinen, kromikaide

Mitat:  L 900 mm x S 443 mm  
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

6402WAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide

6402GAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide

6402RAM Senior-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen  kaide

6402CAM Senior-allas, oikeakätinen valkoinen, kromikaide

6403WAM  Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen  kaide

6403GAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide

6403RAM Senior-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen  kaide

6403CAM Senior-allas, vasenkätinen valkoinen, kromikaide

Mitat: L 1200 mm x S 443 mm  
(kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 513 mm)

6404WAM Senior-allas, valkoinen, valkoinen kaide

6404GAM Senior-allas, valkoinen, harmaa kaide

6404RAM Senior-allas, valkoinen, punainen kaide 
6404CAM Senior-allas, valkoinen, kromikaide

Lisätarvikkeet:
Kts� kaapit

6232W  Korkeudensäätökiskot 

6238N Veivikorkeudensäätö

6514N  Sähköinen korkeudensäätö 

X300  Teleskooppiputki (korkeudensäätökiskot)

992600  Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

Kts�  Senior-kaapit  s� 28 

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen

600mm

443 mm 513 mm

900 mm

1200 mm

330 mm

900 mm

154 mm
174 mm60mm

600mm

443 mm 513 mm

900 mm

1200 mm

330 mm

900 mm

154 mm
174 mm60mm

6404WAM

6402GAM oikeakätinen

6401RAM

oikeakätinen vasenkätinen

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037

valkoinen
RAL 9016

Kaiteiden värivaihtoehdot:
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ALTAIDEN KORKEUDENSÄÄTÖVAIHTOEHDOT

Korkeudensäätökiskot
Korkeudensäätökiskot sopivat harvemmin tapahtuvaa korkeudensäätöä varten. 
6232W x2 Korkeudensäätökiskot Original, Mini, Aino ja Senior -altaalle, 
 korkeudensäätöväli 180 mm

6232W x3 Korkeudensäätökiskot Public, Plus ja Hospital -altaalle,  
 korkeudensäätöväli 180 mm

6233W Korkeudensäätökiskot Sense-altaalle 900mm,  
 korkeudensäätöväli 200 mm

6234W Korkeudensäätökiskot Sense-kulma-altaalle ja Sense Plus -altaalle,  
 korkeudensäätöväli 200 mm

Veivikorkeudensäätö 
(Tilaustuote, toimitusaika 6 viikkoa) 

Veivikorkeudensäädön avulla altaan korkeuden säätäminen tapahtuu portaatto-
masti säätölaitteen mukana tulevalla irrotettavalla kammella. Altaan korkeuden- 
säätöväli on 200 mm. Kaikki sen metalliosat on maalattu antimikrobisella 
polymeerimaalilla.

6236N Veivikorkeudensäätö Original-altaalle

6237N Veivikorkeudensäätö Hospital-altaalle

6238N Veivikorkeudensäätö Senior-altaalle

6239N Veivikorkeudensäätö Aino-altaalle 

6240N Veivikorkeudensäätö Plus- ja Public-altaalle

6241N Veivikorkeudensäätö Mini-altaalle

6243 Veivikorkeudensäätö Sense-altaalle 900 mm

6244 Veivikorkeudensäätö Sense -kulma-altaalle

6249 Veivikorkeudensäätö Sense Plus -altaalle

Sähköinen korkeudensäätö 
Korkeudensäätöväli 200 mm (tilaustuote, toimitusaika 12 viikkoa). 
6511N Sähköinen korkeudensäätö Hospital-altaalle

6513N Sähköinen korkeudensäätö Original-altaalle

6514N Sähköinen korkeudensäätö Senior-altaalle

6515N Sähköinen korkeudensäätö Plus- ja Public-altaalle 

65161 Sähköinen korkeudensäätö Mini-altaalle

6516N Sähköinen korkeudensäätö Aino-altaalle

65111 Sähköinen korkeudensäätö Sense kulma-altaalle

65133 Sähköinen korkeudensäätö Sense-altaalle 900mm

65155 Sähköinen korkeudensäätö Sense Plus -altaalle

Korkeudensäätöjen lisävarusteet:
X300  Teleskooppiputki vesilukkoon (korkeudensäätökiskot) 
992600  Haitariputki, 32/32 350 mm - 800 mm,  
 (veivi- ja , sähköinen korkeudensäätö)  
6223  Vesilukon seinäliitososa 90° 

Kiinnitystarvikkeet altaille:
6216-Z 12 haponkestävää kansiruuvia, aluslevyä, seinätulppaa ja peitehattua 
 kiinteille Public-, Plus-tasoaltaille sekä Hospital-kulma-altaalle 
6218-Z 8 haponkestävää kansiruuvia, aluslevyä, seinätulppaa ja peite- 
 hattua kiinteille, Original-, Aino-, Mini- ja Senior-, Life-altaille 
17500 100 kpl haponkestävää kansiruuvia, aluslevyä, seinätulppaa ja peite- 
 hattua

Altaiden veivikorkeudensäätö

6232W korkeudensäätökiskot 

6223

6223

X 300 992600





KAAPIT

Tyylikkäät Gaius-kaapit on suunniteltu kestä-

mään kovaa käyttöä ja kylpyhuoneen kosteita 

olosuhteita. Kaappivalikoimassa on useita vaih-

toehtoja säilytykseen sekä käsipyyhepaperin 

ja pesunesteiden annosteluun. Oikein valittu 

kaappi on tärkeä osa kylpyhuoneen toiminnalli-

suutta. Käyttökohteen erityistarpeet määritte-

levät kaapin ominaisuudet.





21Pidätämme oikeudet tuote- ja mittamuutoksiin.

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037

valkoinen
RAL 9016

Kaiteiden värivaihtoehdot:

6300

Edestä ilman ovea

6300R

Edestä ilman  ovea

L 400/K 1800/S 500

 
KAAPIT

Gaius korkeat kaapit

Säilytyskaappeja on saatavissa eri kalustusvaihtoehdoilla käyttötarpeen 
mukaan. Kaapit ovat seinäkiinnitteisiä, joten lattian puhdistus ja kuivaus on 
helppoa. Kaappien runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä 
melamiinipintaisesta levystä. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä 
harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

Lisävarusteena kaappeihin on saatavissa lukkoporaus, Abloy- tai kalustelukko. 
Tällöin oven kätisyys on määriteltävä tilattaessa.

Gaius-kaappi 6300

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6300-säilytyskaapissa on 
ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä, keskellä edessä tukikaide, alhaalla on pyykkikori 
ja laatikko liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistora-
sialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanau-
hoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa. 

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6300W Säilytyskaappi, tukikaide valkoinen

6300G  Säilytyskaappi, tukikaide harmaa

6300R  Säilytyskaappi, tukikaide punainen

GAIUS
CARE
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6309

6313

6314

6315G

Gaius-kaappi 6309

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipin-
taisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6309-säilytyskaappi 
sisältää kaksi kiinteää hyllyä, laatikon ja pyykkikorin liukukiskoilla.  Kaapissa on 
kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipin-
taista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6309  Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6313

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6313-säilytyskaappi sisältää 
kaksi kiinteää hyllyä ylhäällä ja kaksi kiinteää hyllyä alhaalla.  Kaapissa on kote-
lo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista 
kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6313 Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6314

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6314-säilytyskaappi sisältää 
ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä ja alhaalla yhden kiinteän hyllyn sekä pyykkikorin 
liukukiskoilla.  Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on 
valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven käti-
syys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6314  Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6315

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6315-säilytyskaappi sisältää 
ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä, keskellä edessä tukikaiteen ja alhaalla laatikon ja 
pyykkikorin liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistora-
sialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanau-
hoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 400 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6315W Säilytyskaappi, tukikaide valkoinen

6315G Säilytyskaappi, tukikaide harmaa

6315R Säilytyskaappi, tukikaide punainen

GAIUS
CARE
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6305 HH

63020

6316

6317

Gaius-kaappi 6316

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6316-säilytyskaappi sisältää 
ylhäällä kaksi  kiinteää hyllyä ja alhaalla kaksi kiinteää hyllyä. Kaapissa on kote-
lo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on valkoista laminaattipintaista 
kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6316  Säilytyskaappi

Gaius-kaappi 6317

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6317-säilytyskaappi sisältää 
ylhäällä kaksi  kiinteää hyllyä ja alhaalla yhden kiinteän hyllyn sekä pyykkikorin 
liukukiskoilla. Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on 
valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kä-
tisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 1800 mm x S 500 mm

63017  Säilytyskaappi

Gaius-siivouskaappi 6305 HH

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipin-
taisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 6305-siivouskaappi on 
yksiovinen ja sisältää yhden hyllyn, kaksoiskoukun ja imuriletkutelineen. Ovi 
on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven 
kätisyys on vaihdettavissa. 

Mitat: L 300 mm x K 1800 mm x S 500 mm

6305HH  Siivouskaappi

Gaius-pesukonekaappi 63020 H

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipin-
taisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. 63020-pesukonekaappi 
rakentuu kahdesta erillisestä rungosta. Ylhäällä on kaksi hyllyä ja alhaalla yksi 
hylly. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoil-
la. Oven kätisyys on vaihdettavissa.

Mitat:  yläosa L 600 mm x K 1100 mm x S 500 mm 
  alaosa L 600 mm x K 700 mm x S 500 mm

63020 H  Pesukonekaappi

63020-1 H Pesukonekaappi, yläkaappi

63020-2 H Pesukonekaappi, alakaappi
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6326

6327

Harmaareunainen ovi

6320 HH

Gaius-paperipyyhekaapit

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipin-
taisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Paperipyyhekaapit sis-
ältävät paperiannostelijan ja yhden kiinteän hyllyn. Ovet ovat valkoista  lam-
inaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyydet ovat 
vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

6326  Paperipyyhekaappi, ylhäällä paperiannostelija, alhaalla hylly

6327  Paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly

Gaius-annostinkaappi

Kaapin runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä 16 mm mela-
miinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Annostinkaappi 
sisältää kaksi dispenso pac-telinettä ja paperiannostelijan. Ovet ovat valkoista  
laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyydet 
ovat vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

6320 HH  Annostinkaappi
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6328

6329

63003 HH

63004 HH 63007 HH

Muut kaapit ja hyllyköt

Yläkaapin ja lasihyllystön runko on valmistettu valkoisesta kosteudenk-
estävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reu-
nanauhat.  Kaapissa on kotelo, jossa on asennuspaikka pistorasialle. Ovi on 
valkoista  laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kä-
tisyys on vaihdettavissa.

Mitat: L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

6328  Tarvikekaappi, 3 hyllyä, yksi ovi, L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

6329  Tarvikekaappi, ylhäällä ja alhaalla hyllyt, kaksi ovea, 
 L 300 mm x K 900 mm x S 135 mm

63003 HH  Yläkaappi, L 400 mm x K 800 mm x S 300 mm. 3 hyllyä,   
 pistorasiakotelo (ei sis. pistorasioita)

63004 HH  Lasihyllystö L 300 x K 800 mm x S 110 mm, 4 lasihyllyä

63007 HH Hyllykkö L 300 x K 800 mm x S 110 mm, 4 säädettävää hyllyä
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63013

63014

63002

Edestä Sivulta leikkaus

Ovivaihtoehdot:

63002

Edestä Sivulta leikkaus

Teräksenvärinen ovi Harmaareunainen ovi

Edestä

L 500/K 500/S 500

Sivulta leikkaus

63016

Gaius-alakaapit

Alakaapit ovat seinäkiinnitteisiä, joten lattian puhdistus ja kuivaus on helppoa. 
Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipin-
taisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Kiinteään Public -altaa-
seen tarkoitetussa alakaapissa on roska-astia. Ovivaihtoehtoina on valkoinen 
laminaattipintainen kalustelevy harmailla reunanauhoilla tai ruostumattoman 
teräksenvärinen samanvärisillä reunanauhoilla. Oven kätisyys on vaihdet-
tavissa.

Mitat: L 500 mm x K 500 mm x S 500 mm

63013  Alakaappi, roska-astia, kiinteään Public -altaaseen, valkoinen ovi

63014  Alakaappi, roska-astia, kiinteään Public -altaaseen,  
 teräksenvärinen ovi

63016  Alakaappi korkeussäädettävään Plus -altaaseen

63017  Alakaappi kiinteään Plus -altaaseen
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2000-4002 Oik.

Edestä ilman ovea

K 1600 / S 400 / L 400
6336 6336 vasenkätinen

6338

6337

Life-säilytyskaappi

Life -kaappi on valmistettu harmaasta kosteudenkestävästä 16 mm mela- 
miinipintaisesta levystä. Kaapissa on kaksi ovea. Oven kätisyydet ovat vaihdet-
tavissa.

Mitat: L 400  mm x K 1750 mm x S 400 mm

6336 Life-kaappi, harmaa

6336W Life-kaappi, korkeakiilto, valkoinen

6336VT Life-kaappi, vaaleatammi  

Life-laatikosto

Life-laatikosto on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintais-
esta levystä. Laatikostossa on kaksi laatikkoa liukukiskoilla. Laatikosto voidaan 
tarvittaessa poistaa allasta irrottamatta esimerkiksi pyörätuolin tieltä.

Mitat: L 700 / 900 mm x K 560 mm x S 380 / 480 mm

6340 Life-laatikosto, harmaa, L 600 x K 560 mm x S 380 mm

6337 Life-laatikosto, harmaa, L 700 x K 560 mm x S 480 mm

6338 Life-laatikosto, harmaa, L 900 x K 560 mm x S 480 mm

6340W Life-laatikosto, korkeakiilto valkoinen, L 600 x K 560 mm x S 380 mm 

6337W Life-laatikosto, korkeakiilto valkoinen, L 700 x K 560 mm x S 480 mm

6338W Life-laatikosto, korkeakiilto valkoinen, L 900 x K 560 mm x S 480 mm

6340VT Life-laatikosto, vaalea tammi, L 600 x K 560 mm x S 380 mm 

6337VT Life-laatikosto, vaalea tammi, L 700 x K 560 mm x S 480 mm

6338VT Life-laatikosto, vaalea tammi, L 900 x K 560 mm x S 480 mm
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64101

64100

Senior-kaapit 

Senior -kaappisetti on suunniteltu 900 mm leveälle Senior-altaalle. Kaappien 
rungot ovat valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä 16 mm melamiin-
ipintaisesta levystä. Kaappisetti sisältää 600 mm allaskaapin, 300 mm sivu-
kaapin laatikolla ja 300 mm yläsivukaapin. Kaappeja voi ostaa myös erikseen. 
Allaskaappi voidaan tarvittaessa poistaa allasta irrottamatta esimerkiksi 
pyörätuolin tieltä. 

64100  Senior-kaappisetti, valkoinen, valkoiset ovet

64100-1 Senior-allaskaappi, valkoinen, valkoiset ovet,  
 L 600 mm x K 640 mm x S 290 mm 

64100-2 Senior-alakaappi ja laatikko, valkoinen, valkoiset ovet, 
 L 300 mm x K 640 mm x S 290 mm

64100-3 Senior-yläkaappi, valkoinen, valkoiset ovet 
 L 300 mm x K 695 mm x S 155 mm

64101  Senior-kaappisetti, valkoinen, harmaat ovet 

64101-1 Senior-allaskaappi, valkoinen, harmaat ovet 
 L 600 mm x K 640 mm x S 290 mm

64101-2 Senior-alakaappi ja laatikko, valkoinen, harmaat ovet 
 L 300 mm x K 640 mm x S 290 mm

64101-3 Senior-yläkaappi, valkoinen, harmaat ovet 
 L 300 mm x K 695 mm x S 155 mm



SUIHKUISTUIMET

Suihkuistuimella istuen peseytyminen on vaiva-

tonta ja turvallista. Seinälle taittuvan istuimen 

tilantarve on vähäinen. Suihkuistuin sopii erityi-

sen hyvin liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden 

käyttöön.
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17412R + 17414R

SUIHKUISTUIMET

 

Sense-suihkuistuin

Sense-suihkuistuin on monipuolinen antimikrobinen suihkuistuin, jonka osis-
ta voidaan koota oikeanlainen istuin eri käyttötarkoituksiin. Säätövipu mah-
dollistaa yksilöllisen korkeudensäädön nopeasti kahdella liikkeellä. Istuinosan 
kevennysmekanismi auttaa pystyyn nostamisessa. Istuin pysyy ylhäällä ilman 
lukitusmekanismeja.

Suihkuistuinten rakenteessa on kiinnitetty erityistä huomiota helppoon pu-
hdistettavuuteen, turvallisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Näin istuin ja sen 
lisäosat ovat hygieenisiä ja helppoja pitää puhtaina.

Ominaisuudet:

• Kevenneysmekanismi ylöstaittuvassa istuinosassa 

• Helppo ja nopea asentaa 

• Istuimen korkeudensäätö käsinojien kanssa 160 mm, ILMAN KÄSINOJIA 
300 mm

• Käsinojat voidaan nostaa tai laskea yksitellen

• Selkänoja

• Suihkuistuin kestää vähintään 400 kg kuormituksen ja käsinojat 80 kg/per 
käsinoja

• 2 värivaihtoehtoa: punainen ja harmaa

• Aukollinen istuin helpottaa peseytymistä

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.
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Sense-suihkuistuin, kiinteä

Designiltaan tyylikäs antimikrobinen kiinteä suihkuistuin on ihanteellinen pai-
kkoihin, joissa istuin ei saa viedä liikaa tilaa. Se vie pystyyn nostettuna tilaa 
syvyyssuunnassa vain 140 mm. Istuimen pinnan muodon kallistukset kuljetta-
vat ylimääräisen veden pois istuimelta.

Piilotettu saranointi ja istuimen yhtenäinen elastomeeripinnoite helpottavat 
puhdistusta. Istuinosan saranoinnissa on kevennysmekanismi, joka helpottaa 
istuinosan kääntämistä yläasentoon ja pitää sen yläasennossa.

Mitat: L 430 mm x K 205 mm x S 450 mm  

17402G Suihkuistuin, kiinteä, harmaa

17402R Suihkuistuin, kiinteä, punainen

17405G Suihkuistuin aukollinen, kiinteä, harmaa

17405R Suihkuistuin aukollinen, kiinteä, punainen

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

17402R

17402G

17405R
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Sense-suihkuistuin, korkeussäädettävä

Antimikrobinen korkeussäädettävä suihkuistuin sopii kohteisiin, joissa istu-
imella on useita eri käyttäjiä ja sitä käytetään eri istuinkorkeuksilla. Korke-
ussäätömekanismin vipu mahdollistaa yksilöllisen korkeudensäädön nopeasti 
kahdella liikkeellä. Istuimen muoto varmistaa mukavan istumisasennon. 

Piilotettu saranointi ja istuimen yhtenäinen elastomeeripinnoite helpottavat 
puhdistusta. Istuimeen voidaan tarvittaessa liittää käsinojat, jossa on myös 
selkänoja. Istuinosan saranoinnissa on kevennysmekanismi, joka helpottaa is-
tuinosan kääntämistä yläasentoon ja pitää sen yläasennossa. Pystyasennos-
sa etäisyys seinästä maks. 210 mm.

Mitat: L 430 mm x K 600 mm x S 510 mm  

    
17412G Suihkuistuin, korkeussäädettävä, harmaa

17412R Suihkuistuin, korkeussäädettävä, punainen

17413G Suihkuistuin, aukollinen, korkeussäädettävä, harmaa

17413R Suihkuistuin, aukollinen, korkeussäädettävä, punainen

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen. 17413 R

17412G

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037

Värivaihtoehdot:
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Sense-suihkuistuimen käsi- ja selkänojat

Yhdistetty käsi- ja selkänoja tekee suihkuistuimelle siirtymisen sekä istumisen 
miellyttäväksi ja turvalliseksi. Käsinojat voidaan nostaa tai laskea yksitellen, 
jolloin ne helpottavat istumaan menoa ja istuimelta nousua. Käsinojissa on lu-
istamaton elastomeeripinnoite. 

Mitat: L 588 M x K 130 mm x S 535 mm, elastomeerin pituus käsinojissa  
 280 mm. Selkänojan koko 195 x 145 mm.

17414G Käsi- ja selkänoja, harmaa 
17414R Käsi- ja selkänoja, punainen

Käsi- ja selkänojat ovat yhteensopivat suihkuistuinmallien 17412G/R  
ja 17413G/R kanssa.

Rintatuki

Rintatuki voidaan kiinnittää käsinojalliseen suihkuistuimeen tai WC-istuimen 
molemmin puolin asennettuihin tukikaiteisiin lisäämään istuimen käyt-
töturvallisuutta. Rintatuki on väriltään harmaa.

Mitat: 640 x 160 mm 
 
20120 Rintatuki 

17414G

17414R

20120
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Gaius suihkuistuimet

Gaius-suihkuistuin on valmistettu iholle miellyttävästä ja helposti puhdistet-
tavasta integraalimuovista. Korkeudensäädettäviin istuimiin voidaan lisätä 
myös käsinojat. Ne lisäävät turvallisuutta siirryttäessä suihkuistuimelle, 
istuttaessa sekä istuimelta noustessa. Käsinojien tartuntapinta on elasto-
meeria. Kaikki metallipinnat ovat antimikrobisella maalilla maalattua terästä tai 
alumiinia.

Korkeussäädettävässä suihkuistuimessa on 300 mm korkeudensäätövara. 
Säätö tapahtuu kuusiokoloavaimella. Suihkuistuin kestää vähintään 250 kg 
painon.

1737GAM Kiinteä suihkuistuin, harmaa 

1738GAM Kiinteä suihkuistuin tukijalalla

17372GAM Korkeussäädettävä suihkuistuin

17373GAM Pikakorkeussäädettävä suihkuistuin

1740GAM Kiinteä, aukollinen, tukijalallinen suihkuistuin

Gaius suihkuistuinten elastomeerikäsinojat

Käsinojapari suihkuistuimelle 17372 ja 17373, runko on antimikrobinen, 
käsinojat ovat käännettävissä seinälle.

6522N Käsinojat, harmaa

6520 Käsinojat, punainen

1770 Käsituet, harmaa

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Kiinnitystarvikkeet suihkuistuimille
6209S 4 haponkestävää kansiruuvia, seinätulppaa sekä peitehattua  
 suihkuistuimille 17402 ja 17405

20064-Z 6 haponkestävää kansiruuvia, seinätulppaa sekä peitehattua  
 suihkuistuimille 1737, 17372 ja 17373

6219-Z 8 haponkestävää kansiruuvia ja seinätulppaa suihkuistuimille  
 17412 ja 17413

17372GAM+6522N

6522N

17372GAM

1737GAM

1738GAM

1770



TUKIKAITEET JA -KAHVAT

Tukikaiteet ja -kahvat on suunniteltu paran-

tamaan liikuntarajoitteisten ja ikääntyneiden 

henkilöiden turvallisuutta sekä helpottamaan 

heidän liikkumistaan WC- ja kylpyhuonetiloissa.
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TUKIKAITEET

 

Regal-tukikaide, kiinteä, seinäkiinnitteinen

Moderni Regal-tukikaide sopii niin julkisiin kuin yksityisiinkin WC-tiloihin.  
Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. 
Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekan-
ismeja. Kaide kestää 200:n kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena 
vähintään 150 kg. Regal-tukikaiteet ovat antimikrobisia, valkoiseksi maalattuja 
elastomeeritartuntapinnalla tai kromattuja kaiteita. Tukikaiteen peitelevyt 
ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä on 770 mm tai 870 mm. 

20105G Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 770 mm, harmaa

20105R Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 770 mm, punainen

20203G Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 870 mm, harmaa

20203R Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, pituus 870 mm, punainen

20101C Seinäkiinnitteinen tukikaide, kromi, pituus 800 mm

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120 Rintatuki

20105G

20105R

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037

Värivaihtoehdot:
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Regal-tukikaidepari, kiinteä, sivukiinnitteinen

Sivukiinnitteinen Regal -tukikaide sopii niin julkisiin kuin yksityisiinkin WC-tiloi-
hin esimerkiksi koteloidun vesisäiliön kylkeen. Kaiteen sisällä on kevennysme-
kanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen 
yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Kaide kestää 200 kg kuorm-
ituksen. Regal -tukikaiteet ovat antimikrobisia, valkoiseksi maalattuja elas-
tomeeritartuntapinnalla. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat 
maalattua terästä.

Mitat: Kaiteen pituus on 770 mm tai 870 mm. 

330001GAM  Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa

330001RAM  Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen

330003GAM  Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa

330003RAM  Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120  Rintatuki

330001RAM

330001GAM
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20107G

20107R

Regal-tukikaide, kiinteä, lattiakiinnitteinen

Regal-tukikaide on varustettu useilla käyttöä helpottavilla toiminnoilla. Kait-
een sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa. Me-
kanismi myös pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. 

Mitat: L 100 x K 850 x S 930 mm, tartuntapinta 800 mm lattiatasosta.

20107G Lattiakiinnitteinen tukikaide, kiinteä, valkoinen, 820 mm, harmaa

20107R Lattiakiinnitteinen tukikaide, kiinteä, valkoinen, 820 mm, punainen

20107C Lattiakiinnitteinen tukikaide, kiinteä, valkoinen, 820 mm, kromi

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120  Rintatuki



40

GAIUS
CARE

20102C

20204R

Regal-tukikaide korkeussäädettävä,  
seinäkiinnitteinen

 
Korkeussäädettävä Regal-tukikaide on varustettu useilla käyttöä helpottavilla 
toiminnoilla. Korkeudensäätövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensää-
dön nopeasti kahdella liikkeellä. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka 
keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa 
ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäätöväli 200 mm. Kaide kestää 
keskikorkeudessa 250 kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena 225 kg. 
Peitelevyt ovat muovisia.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä on 615, 650, 800 tai 900 mm.

20212G Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 615 mm, harmaa

20212R Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 615 mm, punainen

20213G Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 650 mm, harmaa

20213R Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 650 mm, punainen

20106G Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 800 mm, harmaa

20106R Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 800 mm, punainen

20204G  Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 900 mm, harmaa

20204R Korkeussäädettävä tukikaide, valkoinen, pituus 900 mm, punainen

20102C Korkeussäädettävä tukikaide, pituus 830 mm, kromi

20205C Korkeussäädettävä tukikaide, pituus 930 mm, kromi

 
Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120  Rintatuki
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Oval-tukikaide, kiinteä, seinäkiinnitteinen

Oval-tukikaiteissa on valkoinen antimikrobinen teräsrunko ja niiden tartunta-
pinnat ovat elastomeeria. Kromisessa tukikaiteessa ei ole elastomeerista tar-
tuntapintaa. Sulavalinjainen ja ergonomisesti muotoiltu Oval-tukikaide mah-
dollistaa kaksi tartuntakorkeutta. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka 
keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa 
ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Kaide kestää 220 kg kuormituksen sekä si-
vuttaiskuormituksena vähintään 220 kg. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja 
kiinnitysosat maalattua terästä. Profiiliputken halkaisija on 30 x 33 mm.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna on 720 tai 820 mm. 

20111G Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, 720 mm, harmaa

20111R Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, 720 mm, punainen

20111C Seinäkiinnitteinen tukikaide, 720 mm, kromi

20115G Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, 820 mm, harmaa

20115R Seinäkiinnitteinen tukikaide, valkoinen, 820 mm, punainen

20115C Seinäkiinnitteinen tukikaide, 820 mm, kromi

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Oval-tukikaide, kiinteä, sivukiinnitteinen

20127G Sivukiinnitteinen tukikaide, oikea, valkoinen, 720 mm, harmaa 
20127R Sivukiinnitteinen tukikaide, oikea, valkoinen, 720 mm, punainen 
20127C Sivukiinnitteinen tukikaide, oikea, 720 mm, kromi

20114G Sivukiinnitteinen tukikaide, vasen, valkoinen, 720 mm, harmaa 
20114R Sivukiinnitteinen tukikaide, vasen, valkoinen, 720 mm, punainen 
20114C Sivukiinnitteinen tukikaide, vasen, 720 mm, kromi

20128G Sivukiinnitteinen tukikaide, oikea, valkoinen, 820 mm, harmaa 
20128R Sivukiinnitteinen tukikaide, oikea, valkoinen, 820 mm, punainen 
20128C Sivukiinnitteinen tukikaide, oikea, 820 mm, kromi

20118G Sivukiinnitteinen tukikaide, vasen, valkoinen, 820 mm, harmaa 
20118R Sivukiinnitteinen tukikaide, vasen, valkoinen, 820 mm, punainen 
20118C Sivukiinnitteinen tukikaide, vasen, 820 mm, kromi 

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120  Rintatuki

20111C

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037

Värivaihtoehdot:

20115G
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20116R

20112G

Oval-tukikaide korkeussäädettävä,  
seinäkiinnitteinen 
 
Korkeussäädettävä Oval-tukikaide on varustettu useilla käyttöä helpottavilla 
toiminnoilla. Korkeudensäätövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensää-
dön nopeasti kahdella liikkeellä. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka 
keventää kaidetta nostettaessa. Mekanismi myös pitää kaiteen yläasennossa 
ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäätöväli 200 mm. Kaide kestää 
keskikorkeudessa 220 kg kuormituksen sekä sivuttaiskuormituksena 220 kg.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna 750 tai 850 mm.

20112G Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 750 mm, harmaa

20112R Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 750 mm, punainen

20112C Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 750 mm, kromi

20116G Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 850 mm, harmaa 

20116R Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 850 mm,  punainen

20116C Korkeussäädettävä, seinäkiinnitteinen, 850 mm, kromi

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperipidike

1764N Käsisuihkun pidike

20120  Rintatuki

Kiinnitystarvikkeet Regal-/Oval-tukikaiteille
6208-Z 6 haponkestävää ruuvia, aluslevyä ja seinätulppaa

20063-Z 4 haponkestävää kansiruuvia, aluslevyä, seinätulppaa ja  
 peitehattua

6209S 4 haponkestävää ruuvia, seinätulppaa ja peitenastaa  
 (kiinteät ja sivukiinnitteiset kaiteet) 
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Art 4-tukikaide

Art 4:n suunnittelussa ja lujuuslaskelmissa on kiinnitetty erityistä huomiota 
tukikaiteen tukevuuteen – myös sivusuunnassa. Seinäkiinnitteiseen kaitee-
seen on turvallista nojata ja siitä saa pitävän otteen myös sivuilta. Kaiteen 
elastomeeripinta on luistamaton ja hygieeninen, ja sen korkeus on helposti 
säädettävissä ilman työkaluja. Korkeudensäätöväli on 200 mm. Kaide kestää 
150 kg painon, ja sivusuunnassa 60 kg vääntövoiman. Profiiliputken halkaisija 
on 33 mm.

Mitat: Kaiteen pituus seinästä mitattuna 800 mm.

10407  Art 4 -tukikaide, punainen

10408  Art 4 -tukikaide, keltainen

10409  Art 4 -tukikaide, harmaa

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1721 WC-paperin pidike

1764N käsisuihkun pidike

Kiinnitystarvikkeet Art-tukikaiteille
6219-Z 8 haponkestävää kansiruuvia, Art 4 -tukikaiteisiin

120 mm

800 mm

520 mm

10407

Värivaihtoehdot:

1721

1764N

punainen
RAL 3003

harmaa
RAL 7037
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10102

10101

10111

STAY-TUKIKAIDE

Kotimaisten Stay-tukikaiteiden runko on antimikrobista, valkoiseksi maalattua 
terästä. Kaiteen seinäkiinnitysosat ovat alumiinia ja tartuntapinta elasto-
meeria. Profiiliputken halkaisija on 22 mm. Tukikaiteet myydään kappaleittain. 
Uppokantaruuvikiinnitteiset erikoistilaustuotteita. Minimitilaus 50 kpl.

Stay-tukikaide, kiinteä

Seinäkiinnitteisen Stay 1 -tukikaiteen pituus seinästä on 800 mm. 

10101GW Stay 1 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10101RW Stay 1 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10101G Stay 1 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10101R Stay 1 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Seinäkiinnitteinen, tukijalalla Stay 2 -tukikaiteen pituus seinästä on 800 mm. 

10102GW Stay 2 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10102RW Stay 2 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10102G Stay 2 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10102R Stay 2 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Seinäkiinnitteinen, tukijalalla Stay 3 -tukikaiteen pituus seinästä on 1000 mm. 

10103GW Stay 3 -tukikaide, valkoinen, harmaa tartuntapinta

10103RW Stay 3 -tukikaide, valkoinen, punainen tartuntapinta

10103G Stay 3 -tukikaide, valkoinen, harmaa tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10103R Stay 3 -tukikaide, valkoinen, punainen tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Stay-tukikaide, korkeussäädettävä,  
lattiakiinnitteinen

Korkeussäädettävän ja lattiakiinnitteisen Stay 11 -tukikaiteen korke-
udensäätöväli on 200 mm ja kaiteen pituus 800 mm. Pylväs on alumiinia. 

10111GW Stay 11 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta 
10111RW Stay 11 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta 
 
Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1756  WC-paperiteline

1759  hälytyspainikkeen pidike

1768N käsisuihkun pidike 

20120 rintatuki, harmaa

1901  rintatuen ripustin seinään

20034  Stay -tukikaiteiden ESD-suojaus
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Stay-tukikaide, korkeussäädettävä, 
seinäkiinnitteinen 

Seinäkiinnitteisen ja korkeussäädettävän Stay 13 -tukikaiteen pituus 
seinästä on 820 mm. Korkeudensäätöväli on 200 mm. 

10113GW Stay 13 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10113RW Stay 13 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10113G Stay 13 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10113R Stay 13 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Seinäkiinnitteisen ja korkeussäädettävän Stay 15 -tukikaiteen pituus 
seinästä on 920 mm. Korkeudensäätöväli on 200 mm. 

10115GW  Stay 15 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10115RW Stay 15 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10115G  Stay 15 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10115R Stay 15 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Seinäkiinnitteisen ja korkeussäädettävän Stay 16 -tukikaiteen pituus on  
650 mm. Korkeudensäätöväli on 200 mm.  
Erikoistilaustuote, minimitilaus 50 kpl.

10116GW Stay 16 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10116RW Stay 16 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10116G Stay 16 -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10116R Stay 16 -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Lisätarvikkeet:
1756  WC-paperiteline

1759  Hälytyspainikkeen pidike

1768N Käsisuihkun pidike 

20120 Rintatuki, harmaa

1901  Rintatuen ripustin seinään

20034  Stay -tukikaiteiden ESD-suojaus

GAIUS
CARE

10113

10115RW

10116GW

900 mm

500 mm

100 mm
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20120

1759

1768N

10125RW

10123GW

Stay-tukikaide, pikakorkeussäädettävä

Stay 23 -tukikaide on seinäkiinnitteinen. Pikakorkeudensäädettävän kaiteen 
pituus on 820 mm. Korkeudensäätöväli on 200 mm.

10123GW Stay -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10123RW Stay -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10123G Stay -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10123R Stay -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta, 
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Stay 25 -tukikaide on  seinäkiinnitteinen. Pikakorkeudensäädettävän  
kaiteen pituus on 920 mm. Korkeudensäätöväli on 200 mm.

10125GW  Stay -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta

10125RW Stay -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta

10125G Stay -tukikaide, valkoinen runko, harmaa tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

10125R Stay -tukikaide, valkoinen runko, punainen tartuntapinta,  
 kiinnitys uppokantaruuveilla

Kiinnitystarvikkeet myydään erikseen.

Lisätarvikkeet:
1756N  WC-paperiteline

1759  Hälytyspainikkeen pidike

1768N Käsisuihkun pidike 

20120 Rintatuki, harmaa

1901  Rintatuen ripustin seinään

20034  Stay -tukikaiteiden ESD-suojaus

Kiinnitystarvikkeet Stay-tukikaiteille
20064-Z 6 haponkestävää seinäruuvia, seinätulppaa ja  
 peitenastaa
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TUKIKAHVAT

Modular-tukikahva, suora

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen ot-
teen. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Kahva kestää maksimissaan 225 kg kuorm-
ituksen. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut 
kappaleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

Modular-tukikahvoja on saatavana seuraavina vakiomittoina. Muita koko-
naisuuksia voidaan koota osista.

16211W 450 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16211G 450 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16211R 450 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen

16222W 550 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16222G 550 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16222R 550 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen

16255W 700 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16255G 700 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16255R 700 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen

16266W 800 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16266G 800 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16266R 800 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen

16277W 1000 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16277G 1000 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16277R 1000 mm, suora tukikahva, antimikrobinen, punainen

16277G

16222R

16222G

16211W

X = vakiomitat 450 / 550 / 700 / 800 / 1000

Modular

Profiilin läpileikkaus

X

Y

X

Y
Y

X

X

X
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Modular L-tukikahva

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen ot-
teen. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Kahva kestää vähintään 400 kg kuormituk-
sen. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut kap-
paleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

Mitat: profiilin koko on 30 x 33 mm.

16244W 450 + 600 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, valkoinen

16244G 450 + 600 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, harmaa

16244R 450 + 600 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, punainen

16288W 450 + 1000 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, valkoinen

16288G 450 + 1000 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, harmaa

16288R 450 + 1000 mm 90°, L -tukikahva, antimikrobinen, punainen

Vaakaputki käännettävissä oikealle tai vasemmalle puolelle. 

X = 450

Y = 600 / 1000

Modular L-tukikahvat

16288R

16244G

90 °

X

Y

X

Y
Y

X

X

X
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Modular L-tukikahva

Mitat: profiilin koko on 30 x 33 mm.

16299W 700 + 700 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, valkoinen

16299G 700 + 700 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, harmaa

16299R 700 + 700 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, punainen

16300W 550 + 700 + 1000 mm, tukikahva, antimikrobinen, valkoinen

16300G 550 + 700 + 1000 mm, tukikahva, antimikrobinen, harmaa

16300R 550 + 700 + 1000 mm, tukikahva, antimikrobinen, punainen

16366W 800 + 600 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, valkoinen

16366G 800 + 600 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, harmaa

16366R 800 + 600 mm 90°, tukikahva, antimikrobinen, punainen

16300G

16299R

16366R

90 °

90 °

90 °

X

Y

X

Y
Y

X

X

X

Modular
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16400W

16388G

90 °

X

Y

X

Y
Y

X

X

X

Modular-suihkutangot

Vaakaputki käännettävissä oikealle tai vasemmalle puolelle. 

Modular -suihkutanko

Suihkutangon ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Suih-
kutanko kestää 250 kg kuormituksen. Tukikahvojen profiili on antimikrobisella 
maalilla maalattua alumiinia ja muut kappaleet muovia. Kiinnitystarvikkeet to-
imitetaan tuotteen mukana.

Mitat: Profiilin halkaisija on 33 x 30 mm.

16388W 1000 mm, suihkutanko + 1 suihkupidike, valkoinen 
16388G 1000 mm , suihkutanko+ 1 suihkupidike, harmaa 
16388R 1000 mm, suihkutanko + 1 suihkupidike, punainen

16399W 450 + 1200 mm 90° , suihkutanko+ yksi suihkupidike, valkoinen 
16399G 450 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, harmaa 
16399R 450 + 1200 mm 90° , suihkutanko+ yksi suihkupidike, punainen 
   

16400W 350 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, valkoinen 
16400G 350 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, harmaa 
16400R 350 + 1200 mm 90°, suihkutanko + yksi suihkupidike, punainen 

Lisätarvikkeet:
16501 Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä
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16804W 16804G

16803G

16801G

16800W

16802R

Solo-tukikahva

Solo on antimikrobinen, yhtenäinen ja saumaton tukikahva. Ominaisuuksien-
sa vuoksi tuote soveltuu korkean hygieniatason vaatimiin tiloihin. Tukikahvan 
erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Tukikahvat 
kestävät vähintään 225 kg painon. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen 
mukana.

Mitat: Profiilin koko on 33 x 30 mm.

Solo-tukikahva, suora
16800W 400 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16800G 400 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16800R 400 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, punainen 

16801W 600 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16801G 600 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16801R 600 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, punainen

16802W 800 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16802G 800 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16802R 800 mm, Solo-tukikahva, antimikrobinen, punainen

Solo L -tukikahva
16803W 790 x 790 mm 90 °, Solo L-tukikahva, antimikrobinen, valkoinen 
16803G 790 x 790 mm 90 °, Solo L-tukikahva, antimikrobinen, harmaa 
16803R 790 x 790 mm 90 °, Solo L-tukikahva, antimikrobinen, punainen

 

Solo-suihkutanko
16804W 1200 mm, Solo-suihkutanko, 1 suihkupidike, valkoinen 
16804G 1200 mm, Solo-suihkutanko, 1 suihkupidike, harmaa 
16804R 1200 mm, Solo-suihkutanko, 1 suihkupidike, punainen



52

16805W

16807G
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Solo L -tukikahva suihkupidikkeellä, 
pystytanko oikealla 
 
16805W 440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, oikea, valkoinen 
16805G 440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, oikea, harmaa 
16805R 440 + 1200 mm 90 ° + 1 suihkupidike, oikea, punainen 

Solo L -tukikahva suihkupidikkeellä,  
pystytanko vasemmalla

 
16806W 440 + 1200 mm 90 °+ 1 suihkupidike, vasen, valkoinen 
16806G 440 + 1200 mm 90 °+ 1 suihkupidike, vasen, harmaa 
16806R 440 + 1200 mm 90 °+ 1 suihkupidike, vasen, punainen

Solo L -tukikahva, pystytanko oikealla
16807W 800 + 600 mm 90 °, oikea, valkoinen 
16807G 800 + 600 mm 90 °, oikea, harmaa 
16807R 800 + 600 mm 90 °, oikea, punainen

Solo L -tukikahva pystytanko vasemmalla
16808W 800 + 600 mm 90 °, vasen, valkoinen 
16808G 800 + 600 mm 90 °, vasen, harmaa 
16808R 800 + 600 mm 90 °, vasen, punainen

Solo-tukikahva, pystytanko oikealla
16234W 440 + 590 mm 145 °, oikea, valkoinen 
16234G 440 + 590 mm 145 °, oikea, harmaa 
16234R 440 + 590 mm 145 °, oikea, punainen 

Solo-tukikahva, pystytanko vasemmalla
16235W 440 + 590 mm 145 °, vasen, valkoinen 
16235G 440 + 590 mm 145 °, vasen, harmaa 
16235R 440 + 590 mm 145 °, vasen, punainen 
 
Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

Lisätarvikkeet:

16501 Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä
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Solo E -tukikahva

Ainutlaatuinen E-kahva, josta saa luonnollisen ja pitävän tuen monella 
eri otteella ja monesta eri suunnasta. Kahvassa on ergonominen ovaalin-
muotoinen profiili. Kahva on antimikrobisella maalilla käsiteltyä alumiinia.  
Profiilin koko on 30 x 33 mm.

1677W Solo E -tukikahva, 500 mm, antimikrobinen, valkoinen 

1677G Solo E -tukikahva, 500 mm, antimikrobinen, harmaa

1677R Solo E -tukikahva, 500 mm, antimikrobinen, punainen

1679RAM Solo E-tukikahva, 500 mm, elastomeeripinnoite, punainen

1679GAM Solo E-tukikahva, 500 mm, elastomeeripinnoite, harmaa

 

RST-tukikahva

1705  400 mm, 0 25 mm, ruostumaton teräs, kiiltävä

1706  600 mm, 0 25 mm, ruostumaton teräs, kiiltävä

240 mm

155 mm

500 mm

250 mm 250 mm

1677W

Solo E -kahva

1677G

1677R

1706

Solo E -tukikahvojen värivaihtoehdot:

punainen
RAL 3003

valkoinen
RAL 9016

harmaa
RAL 7037





PEILIKAAPIT, PEILIT JA
VALAISIMET
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9511W 9514W

500 mm 135 mm

700 mm

530 mm

600 mm 165 mm

700 mm

630 mm

9511W

600 mm 135 mm

700 mm

630 mm

9517W

500 mm 165 mm

700 mm

530 mm

9514W

9520W

500 mm 165 mm

800 mm

530 mm

9523W

 
PEILIKAAPIT 

Korpinen-peilikaapit

Korpinen -peilikaapit on varustettu joko suoralla tai kallistetulla ovella, josta 
myös pyörätuolin käyttäjät ja lapset näkevät itsensä. Peilikaapin ovessa on 
lukko ja ovi on tukevasti saranoitu sivulta. Tarvittaessa peilikaapin lukko on 
mahdollista korvata magneetilla. Peilikaapit ovat oikeakätisiä (sarana oikealla), 
erikoistilauksesta saatavana myös vasenkätisinä kiinteällä pohjalla. Kokoa tar-
peitasi vastaava peilikaappi runko- ja pohjavaihtoehdoistamme. Peilikaappiin 
on saatavissa lisävarusteena myös peilikaappivalaisin.

Korpinen-peilikaapit kestävät kosteutta, sillä ne valmistetaan 0,7 mm:n säh-
kösinkitystä teräslevystä, joka on maalattu antimikrobiseksi.

Korpinen-peilikaapit 500 mm leveät 

9511W Peilikaappi, L 500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, ilman pohjaa, 
 1 hylly, korkea paperipyyheteline

9514W Peilikaappi, L 500  x K 700 x S 135 mm, kallistettu peiliovi, ilman  
 pohjaa, 1 hylly, korkea paperipyyheteline 

9523W  Peilikaappi, L 500 mm x K 800 x S 135 mm, kallistettu peiliovi,  
 ilman pohjaa, 1 hylly, korkea paperipyyheteline

9524W Peilikaappi, L 500 x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, kiinteä pohja  
 annostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline

9525W Peilikaappi, L 500 x K 700 x S 135 mm, kallistettu peiliovi, kiinteä  
 pohja annostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline

Korpinen-peilikaapit 600 mm leveät 

9517W Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, ilman  
 pohjaa, 1 hylly, korkea paperipyyheteline 

9520W Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, kallistettu peiliovi,  
 ilman pohjaa, 1 hylly, korkea paperipyyheteline

9527W  Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, suora peiliovi, kiinteä 
 pohja annostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline

9526W  Peilikaappi, L 600 mm x K 700 x S 135 mm, kallistettu peiliovi,  
 kiinteä pohja annostimilla, 1 hylly, korkea paperipyyheteline
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Pohjavaihtoehdot Korpinen-peilikaapeille 

9536-103W, 500 mm

• Kahdella kyynärtoimisella Dispenso Pac -annostinvivulla ja yhdellä  
paperipyyheannostinaukolla

• Pohja on helppo pitää puhtaana, ei ylimääräisiä ruuveja tai muttereita

• Suositellaan erityisesti sairaaloihin 

9536-101W, 500 mm

• Kolmella annostinaukolla

9536-102W, 500 mm

• Yhdellä paperipyyheannostinaukolla

9537-010W, 500 mm

• Aukoton kotipohja 

9538-104W, 600 mm

• Kahdella kyynärtoimisella Dispenso Pac -annostinvivulla ja yhdellä annost-
inaukolla ja yhdellä pyöreällä annostinaukolla

• Pohja on helppo pitää puhtaana, ei ylimääräisiä ruuveja tai muttereita

9538-105W, 600 mm

• Yhdellä kyynärtoimisella Dispenso Pac -annostinvivulla, yhdellä kiinteällä 
mukiannostimella ja yhdellä paperipyyheannostinaukolla

9538-101W, 600 mm

• Neljällä annostinaukolla

9538-010W, 600 mm

• Kahdella kyynärtoimisella Dispenso Pac -annostinvivulla, yhdellä kiinteällä 
mukiannostimella ja yhdellä annostinaukolla 

• Pohja on helppo pitää puhtaana, ei ylimääräisiä ruuveja tai muttereita

• Suositellaan erityisesti sairaaloihin

9538-106W, 600 mm

• Yhdellä paperipyyheannostinaukolla

9539-010W, 600 mm

• Aukoton kotipohja

9536-101W, 500 mm

9538-010W, 600 mm

9538-101W, 600 mm

9538-104W, 600 mm

9536-103W, 500 mm
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Lisätarvikkeet Korpinen-peilikaappeihin

9582  Kyynärtoiminen Dispenso Pac -annostinrunko 

9583  Kämmentoiminen Dispenso Pac -annostinrunko 

9585 Pikariannostin 

9545-012  Dispenso Pac -annostinvipu 

Turvakalvo  Turvakalvo peiliin 

9590  Kulmakiinnitystuki 500 mm leveään peilikaappiin 

 

9582

9583

9585
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6533

880 mm

360 mm
292 mm

400 mm 900 mm

Kulmapeilikaappi

Gaius -kulmapeilikaappi on tarkoitettu erityisesti Hospital -altaan pariksi. 
Kaapissa on kaksi siirrettävää hyllyä. Peilikaapin ovi on hieman korkeampi kuin 
kaapin runko. Oven kätisyys voidaan määrittää asennusvaiheessa. Kaapin 
päälle voidaan asentaa valaisin. Kulmakaappi asennetaan suoraan seinään 
sidelistan läpi.

Mitat: L 400 mm x K 900 mm

6532  Kulmapeilikaappi, kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä

6533  Kulmapeilikaappi, kosteudenkestävää laminaattipintaista levyä

Mitat: L 500 mm x K 900 mm

6537  Kulmapeilikaappi, kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä

6534  Kulmapeilikaappi, kosteudenkestävää laminaattipintaista levyä
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9531

9531

600 mm

800 mm

130 mm

Senior-peilikaappi

Senior-peilikaapin runko on kosteudenkestävää melamiinipintaista levyä,  
reunoissa ABS-nauha. Peilikaapissa on kaksipuoliset peiliovet ja pistorasia.

Mitat: L 600 x K 800 x S 130 mm

9531  Senior-peilikaappi, valkoinen, lasihyllyt 
9532  Senior-peilikaappi, valkoinen, melamiinipintaiset hyllyt

Life-peilikaappi 

Life-peilikaapin ovissa on kaksipuoliset peiliovet ja pistorasia. Harmaata MDF-
levyä, kromiset vetimet.

Mitat: L 700 x K 750 x S 150 mm

6339   Life-peilikaappi, harmaa 

6339W Life-peilikaappi, korkeakiilto, valkoinen

6339VT Life-peilikaappi, valkoinen runko, vaalea tammi, abs-reunanauhat 
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6530

9561W

10 mm

42 mm

6107

 
PEILIT

Gaius-peili 

Gaius -peili kiinnitetään seinään alumiinilistoilla. 

6101  Gaius -peili, L 600 mm x K 900 mm 
6102  Gaius -peili, L 900 mm x K 1000 mm  
6107  Gaius -peili, L 600 mm x K 1000 mm

Gaius-kallistettu peili

Korkeasta kallistetusta peilistä näkevät hyvin sekä pyörätuolissa istuvat,  
pienikokoiset että täysikasvuiset henkilöt.

9561W  Kallistettu peili, L 530 mm x K 695 mm 
9562W Kallistettu peili, L 630 mm x K 695 mm  
9563W Kallistettu peili, L 530 mm x K 790 mm 
9534 H Kallistettava peili harmaalla rulosuojalla,  
 L 600 mm x K 900 mm x S 200 mm, sis. valon.

9534 V Kallistettava peili valkoisella rulosuojalla,  
 L 600 mm x K 900 mm x S 200 mm, sis. valon.

Gaius-kulmapeili
Gaius -kulmapeili on tarkoitettu erityisesti Hospital -altaan pariksi. Peili asenn-
etaan kulmaan erityisen kulma-asennuskappaleen avulla. 

6530 Gaius -kulmapeili, L 500 mm x K 1000 mm 

Gaius -peilien lisätarvikkeet 

Turvakalvo  turvakalvo peiliin

9564  Kulmakiinnitys kallistetulle peilille
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9207 

9573

9570LED 

9551 

6110LED

 
VALAISIMET

Peilikaappivalaisimet

LED-peilikaappivalaisin sopii kaikkiin Korpinen-peilikaappeihin sekä kulmapeil-
iin ja kulmapeiliinkaappiin. Valaisin kiinnitetään peilikaapin kattoon ruuveilla. 
Valaisimen suojausluokka on IP44.

9570LED LED-valaisin, leveys 400 mm, 8 W, 700 lm, kaappikiinnitys

LED-valaisimet

Pitkäikäiset LED-valaisimet sopivat hyvin kylpyhuoneeseen. Valaisimen suo-
jausluokka on IP44.

9551 Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 415 mm, 6 W, 550 lm

9552 Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 590 mm, 12 W, 1200 lm

9553 Seinä- tai kaappivalaisin, leveys 890 mm, 16 W, 1600 lm

9573  Peilikaappivalaisin, leveys 500 mm, 18 W, kaappikiinnitys

9574  Peilikaappivalaisin, leveys 600 mm, 18 W, kaappikiinnitys

9200LED Universal-valaisin, leveys 500 mm, 2x18W, 1400 lm, 4000 K,  
 kaappikiinnitys

9201LED Universal-valaisin, leveys 500 mm, 2x18W, 1400 lm, 4000 K,  
 seinäkiinnitys 
9206LED Universal-valaisin, leveys 600 mm, 2x32W, 1400 lm, 4000 K, 
  kaappikiinnitys

9207LED Universal-valaisin, leveys 600 mm, 2x32W, 1400 lm, 4000 K,  
 seinäkiinnitys  

Gaius-valaisimet
Gaius-valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin peilivalaisimeksi. Valaisimen 
asennus suoraan seinään. Valaisimen suojausluokka on IP44.

6110LED  Peilivalaisin, leveys 600 mm, 14 W, 1400 lm, 4000 K, seinäkiinnitys 
6111LED  Peilivalaisin, leveys 600 mm, 28 W, 1400 lm, 4000 K, seinäkiinnitys

Universal -valaisimet

Universal -valaisinsarjan tuotteet soveltuvat erinomaisesti pesutiloihin. Valai-
simissa on kaksi liitäntälaitetta, joten ylä- ja alavalon ohjaus on mahdollista er-
illisillä kytkimillä. Ne antavat hyvän epäsuoran yleisvalon sekä pehmeän peili-/
alavalon. Valaisimien korkea värähtelytaajuus ei laukaise migreeni- tai epilep-
siakohtausta. Valaisimen suojausluokka on IP44.

9206 Leveys 600 mm, 2 x 55 W, kaappikiinnitys





SANITEETTITILOJEN 
VARUSTEET

Kattavassa tuotevalikoimassamme on erilaisiin 

WC- ja  kylpyhuonetiloihin sopivat varusteet. 

Mallistomme sopivat niin sairaaloihin, julkisiin 

tiloihin, hotelleihin, toimistoihin kuin koteihinkin.  

Väinö Korpinen Oy:llä on Bobrick- ja Wesco- 

tuotteiden maahantuonti ja edustus. Lisä- 

tietoja saat asiakaspalvelusta.
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SAIPPUA-ANNOSTIMET

Nestesaippua-annostimet

RST-line saippua-annostin 

RST-line saippua-annostin sopii julkisten tilojen WC- ja kylpyhuonetiloihin. An-
nostin on valmistettu harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja sen sisäpu-
oli on epoksimaalattu valkoiseksi. Annostimen tilavuus on 0,8 litraa. Kiinnitys 
erillisellä seinäkiinnityslevyllä, johon annostin lukitaan ruuvilla.

1300LAM RST-line saippua-annostin, ilman lukkoa, lakattu, antimikrobinen 

Katrin saippua-annostimet

Mitat: L 100 mm x K 291 mm x S 130 mm

90229 Katrin saippua-annostin, valkoinen muovi, 1000 ml 
92209 Katrin saippua-annostin, musta muovi, 1000 ml

Mitat: L 100 mm x K 275 mm x S 124 mm

982517 Katrin vaahtosaippua-annostin, valkoinen teräs, 1000 ml

1300LAM

982517

90229 92209

145 mm

135 mm

90 mm

110 mm
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Nestesaippua-annostimet  
kertakäyttöpakkauksille 
 
Mitat: L 113 x K 300 mm

1226 Dispenso Pac -seinäteline, kyynärtoiminen

1227  Dispenso Pac -seinäteline, kämmentoiminen

1229 Dispenso Pac -seinäteline, kyynärtoiminen, lukittava

1228 Dispenso Pac -seinäteline, kämmentoiminen, lukittava

1241LAM vas  Dispenco Pac -seinäkotelo, rst, kyynärtoiminen, lukittava, lakattu,  
 antimikrobinen

1243WAM vas Dispenco Pac, -seinäkotelo, valkoinen, kyynärtoiminen, lukittava,  
 lakattu, antimikrobinen

1251  Tippa-alusta Dispenso Pac -annostelulaitteelle 

Nestesaippuat, kertakäyttöpakkaukset

Mitat: L 115 mm x K 230 mm x S 111 mm

2311  Savonpak-saippuan täyttöpakkaus 0,8 l

MUKITELINEET 

RST-line mukiteline

Annostin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on seinään 
kiinnitettävä.

Mitat: L 92 mm x K 465 mm x S 90 mm

13422LAM Mukiteline, lakattu, antimikrobinen 
13422WAM Mukiteline, valkoinen, antimikrobinen

1227 1226

1251

2311

13422LAM

1241LAM vas
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PAPERIPYYHE- JA WC-PAPERIANNOS-
TIMET SEKÄ WC-HARJATELINEET

Paperipyyhetelineet

RST-Line paperipyyheannostin

Antimikrobinen lakkaus, joka on helppo puhdistaa.

Mitat: L 270 mm x K 350 mm x 110 mm

1304LAM  RST-Line paperipyyheannostin, lukittava, lakattu, antimikrobinen

1304WAM  RST-Line paperipyyheannostin, lukittava, valkoinen,  
 antimikrobinen

1305LAM RST-Line paperipyyheannostin, ilman lukkoa, lakattu,  
 antimikrobinen 
1305WAM RST-Line paperipyyheannostin, ilman lukkoa, valkoinen,  
 antimikrobinen

Mahdollistaa pienemmän paperiarkin käytön

13045LAM Sovitin RST-Line paperipyyheannostimelle, lakattu, antimikrobinen

13045WAM Sovitin RST-Line paperipyyheannostimelle, valkoinen,  
 antimikrobinen

Katrin-paperipyyheannostimet
1543 Katrin-käsipyyheannostin, L 275 mm x K 330 mm x S 132 mm  
 lukittava, valkoinen teräs

90168 Katrin Inclusive, L 301 mm x K 450 mm x S 146 mm,   
 lukittava, valkoinen muovi

92063 Katrin Inclusive, L 301 mm x K 450 mm x S 146 mm,   
 lukittava, musta muovi

90045 Katrin Inclusive, L 335 mm x K 403 mm x S 216 mm,   
 lukittava, rullapaperille, valkoinen muovi

92025 Katrin Inclusive, L 335 mm x K 403 mm x S 216 mm,   
 lukittava, rullapaperille, musta muovi

1304LAM

13045LAM

1543

92063

92025 90045

90168

270 mm 110  mm

350 mm
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WC-paperitelineet

RST-Line WC-paperitelineet

RST-line tuotteet on valmistettu harjatusta ruostumattomasta teräksestä ja 
niissä on antimikrobinen lakkaus tai maali.

Mitat: 2 rullaa L 135 mm x K 290 mm x S 110 mm 
Mitat: 3 rullaa L 135 mm x K 400 mm x S 110 mm

1301LAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, lakattu, 2 rullaa,  
 antimikrobinen

1302LAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, lakattu, 3 rullaa,  
 antimikrobinen

1302WAM RST-Line WC-paperiteline, lukittava, valkoinen, 3 rullaa,  
 antimikrobinen

1303LAM RST-Line WC-paperiteline, ilman lukkoa, lakattu, 3 rullaa,  
 antimikrobinen

1303WAM RST-Line WC-paperiteline, ilman lukkoa, valkoinen, 3 rullaa,  
 antimikrobinen

Katrin WC-paperitelineet

1550 Katrin WC-paperiteline, lukittava, 3 rullaa, valkoinen, teräs 
 L 130 x K 390 mm

104582 Katrin WC-paperiteline, lukittava, 2 rullaa, valkoinen, muovi 
 L 154 x K 313 mm x S 157 

104605 Katrin WC-paperiteline, lukittava, 2 rullaa, musta, muovi 
 L 154 x K 313 mm x S 157

997016 Katrin Gigant WC-paperiteline, lukittava, L-kokoluokan paperirulla,  
 valkoinen, metallinen

Yhden rullan WC-paperitelineet

1905  Koukku, alumiini/valkoinen

1920  Koukku, alumiini/hopea

6138.0  WC-paperiteline, kannella 
 L 160 mm x K 145 mm x S 50 mm, kromattu

6431.0  WC-paperiteline, 
 L 140 mm x K 15 mm x S 70 mm, kromattu

6110.0  Vararullateline WC-paperille, 
 L 192 mm x K 65 mm x S 90 mm,  kromattu

1301LAM 1302LAM

1550

104605

997016

104582

6431.0 

1920 6138.0

6110.0 

1905
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1309WAM1309

13091

WC-harjatelineet

RST-Line WC-harjateline

Mitat: L 105 mm x K 250 mm x S 100 mm

1309  RST-Line WC-harjateline, rst

1309WAM RST-Line WC-harjateline, valkoinen, antimikrobinen

Harja myydään erikseen

WC-harjatelineet irtopohjalla

Mitat: L 145 mm x K 454 mm x S 160 mm

13091 40 cm harjalle, metallirunko, irrallinen aluskuppi

13092 53 cm harjalle, metallirunko, irrallinen aluskuppi

Harja myydään erikseen

WC-harja
335 WC-harja, 40cm, valkoinen, muovi

340 WC-harja, 53 cm, valkoinen,muovi, kestää dekopesun
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ROSKA-ASTIAT

Seinäkiinnitteiset roska-astiat

Seinäkiinnitteisiä roska-astioita on saatavilla eri muotoisina ja kokoisina. 
Väreinä rosteri ja valkoinen. Molemmat värivaihtoehdot ovat antimikrobisia. 
RST-Line roska-astian sisällä on teline roskapussia varten. Roskapussi on 
helppo vaihtaa ja pussin reunukset jäävät piiloon. 

Mitat: L 335 mm x K 420 mm x S 185 mm
1320LAM RST-Line roska-astia, 25 l, ilman kantta, K 450 mm, lakattu,  

 antimikrobinen

1321LAM RST-Line roska-astia, 25 l, kannellinen, lakattu, antimikrobinen

1320WAM  RST-Line roska-astia, 25 l, ilman kantta, valkoinen, antimikrobinen

1321WAM RST-Line roska-astia, 25 l, kannellinen, valkoinen, antimikrobinen

 
Mitat: L 280 mm x K 420 mm x S 185 mm
1319LAM RST-Line roska-astia, 15 l, kannellinen, lakattu, antimikrobinen

 

Mitat: L 267 mm x K 315 mm x S 167 mm
1878LAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, ilman kantta, rst, antimikrobinen

1873LAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, kannellinen, rst, antimikrobinen

1874WAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, ilman kantta, valkoinen, antimikrobinen

1875WAM Puolipyöreä roska-astia, 10 l, kannellinen, valkoinen, antimikrobinen 

 

Mitat: L 342 mm x K 370 mm x S 200 mm
1880WAM Puolipyöreä roska-astia, 20 l, ilman kantta, valkoinen,  

 antimikrobinen

1881WAM Puolipyöreä roska-astia, 20 l, kannellinen, valkoinen,  

 antimikrobinen

Roskapussitelineet

1871 on valkoisella epoksimuovilla pinnoitetusta teräslangasta valmistettu 
seinäkiinnitteinen roskapussiteline n. 20 litran pussille.

Mitat: L 287 mm x K 360 mm x S 170 mm

1871  Roskapussiteline, valkoinen 
1872  Roskapussitelineen kansi, valkoinen

1882N on ruostumattomasta teräksestä valmistettu seinään kiinnitettävä 
roskapussiteline n. 30 litran pussille. Lankateline voidaan kiinnittää joko 
suoraan seinään tai kiinnityslistan avulla.

Mitat: L 340 mm x K 500 mm x S 255 mm

1882N Roskapussiteline, rst, kanneton

1882-1LAM Kansi roskapussitelineelle 1882N, antimikrobinen

1306

1320WAM1320LAM

1321LAM

420 mm

335 mm 185 mm

1873LAM 1874WAM

1871 1882N
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Katrin roska-astiat

Soveltuvat sekä lattiaroska-astioiksi että seinäkiinnitykseen.

91899 Katrin roska-astia, 25 litraa, valkoinen muovi 
 L 330 x K 550 x S 230 mm

92261 Katrin roska-astia, 25 litraa, musta muovi 
 L 330 x K 550 x S 230 mm

91912 Katrin roska-astia, 50 litraa, valkoinen muovi 
 L 420 x K 575 x S 280 mm

92285 Katrin roska-astia, 50 litraa, musta muovi 

 L 420 x K 575 x S 280 mm

Wesco poljinroska-astiat

Mitat: K 410 mm, Ø 270 mm

117 212-01  Wesco, 13 litraa, Ø 270mm x K 410 mm, valkoiseksi maalattu teräs

117 214-41  Wesco, 13 litraa, Ø 270mm x K 410 mm, rst

Bobrick hygiaroska-astia
5057 Bobrick hygieniaroska-astia, 3,8 litraa, L 190 x K 255 x S 95 mm

Wesco paperikori

Mitat: K 355 mm, Ø 255 mm

166 404-47  Wesco 166, paperikori, rst, 19 L

91899

91912

92261

92285

117 212-01117 214-41

5057 166 404-47
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PYYHE- JA VAATEKOUKUT

RST-line vaateripustin

Ripustimessa on piilokiinnitys.

Mitat: Pituus 55 mm, Ø 25 mm

1310  RST-line vaateripustin, rst

Pyyhekoukut

Mitat: L 15 mm x K 65 mm x S 55 mm

1901 1 koukku, alumiini/valkoinen

1915N 1 koukku, alumiini/hopea

Mitat: L 92 mm x K 40 mm x S 45 mm

1902 2 koukkua, alumiini/valkoinen

1916 2 koukkua, alumiini/hopea

Mitat: L 215 mm x K 45 mm x S 50 mm 

1903 4 koukkua, alumiini/valkoinen

1917 4 koukkua, alumiini/hopea

Kaksoiskoukut

Mitat: L 56 mm x K 56 mm x S 76 mm

1907  Vaatekoukku, teräs/valkoinen

1907N Vaatekoukku, alumiini/valkoinen (käy uimahalliin)

1908  Vaatekoukku, teräs/kromattu

Mitat: L 125 x K 130 x S 65 mm

1926  Vaatenaulakko, valkoinen

1927  Vaatenaulakko, hopea

1932 Vaatekoukku, iso valkoinen

1933 Vaatekoukku, kromattu

55 mm

25 mm

1310

1907 1908

1926

1932

1901 1915N

1902

1903

1916
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VÄLINE- JA KUIVAUSTELINEET

VT-45 ja VT-90

VT-45 ja VT-90 VT-välinetelineet on valmistettu alumiinista ja niiden tartunta-
osat ovat kumia.

1511  VT-45, L 450 mm

1512  VT-90, L 900 mm

Toolflex-pidikkeet 

TOOLFLEX-pidikkeet kalusteisiin ja seinään. Keppitelineessä pysyy pystyssä 
niin kävelykeppi, kainalosauva kuin lattian kuivaukseen tarkoitettu lastakin. 

 
1509  Varren halkaisija (Ø 20–30 mm), valkoinen

1510  Varren halkaisija (Ø 20–30 mm), musta

1555  Alumiinikisko, leveys 500 mm, 3 pidikettä

1556  Alumiinikisko, leveys 900 mm, 5 pidikettä

40 mm

900 mm

40 mm

500 mm

90 mm

450 mm

1512

1511

1555

1556

1509 1510

90 mm

900 mm

30 mm

64 mm

60 mm

1509
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Käsinepakkausteline
 
9598  Käsinepakkausteline, 2-paikkainen, lankamalli  
95981  Käsinepakkausteline, 2-paikkainen, rst, pysty 
9594 Käsinepakkausteline, 3-paikkainen lankamalli 
 L 185 mm x K 555 mm x S 118 mm 
9599  Käsinepakkausteline, 3-paikkainen lankamalli,  
 L 260 mm x K 455 mm x S 87 mm 
9593 Käsine-, essupakkausteline 
9592 Käsinepakkausteline, 4-paikkainen

Imuriletkuteline

1931  Imuriletkuteline metallia, usealle letkulle/keskusimurille, 
 L 430 mm x K 180 mm x 150 mm, valkoinen 

1935  Imuriletkuteline muovia, pieni, yhdelle letkulle

KUIVAUSTELINEET

Haitarikuivausteline

Haitarikuivausteline on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se kes-
tää 11 kg pyykkiä. Kuivaustelineen tilantarve on kokoon työnnettynä 75 mm ja 
auki vedettynä 620 mm. Telineen korkeus 182 mm. 

1517  Haitarikuivausteline, L 500 mm, rst 
1516  Haitarikuivausteline, L 600 mm, rst 

Kuivausteline
Kuivausteline on valmistettu valkoiseksi maalatusta teräksestä.

63290  Kuivausteline, 5 oksaa, korkeus 260 mm, pituus 540 mm

63292  Kuivausteline, 10 oksaa, korkeus 440 mm, pituus 540 mm

1935

9599

1931

1517

63290
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PESUAINEKORIT, SAIPPUAHYLLYT 
SEKÄ LÄÄKEKAAPPI

Pesuainekorit

Pesuainekorit on valmistettu korkealaatuisesta kromatusta messingistä.  
Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana. 

6064.0 Pieni pesuainekori, kulmamalli, 
 L 220 mm x K 90 mm x S 170 mm, kromattu

6035.0  Iso pesuainekori, kulmamalli,  
 L 320 mm x K 40 mm x S 250 mm

6079.0 Iso, korkea pesuainekori, kulmamalli,  
 L 320 mm x K 90 mm x S 250 mm, kromattu

6077.0 Korkea pesuainekori, 
 L 200mm x K 110 mm x S 90 mm

1922  Pieni pesuainekori,  
 L 200 mm x K 40 x S 110 mm

1921  Iso pesuainekori,  
 L 290 mm x K 50 x S 130 mm

6085 Pesuainekori,  
 L 290 mm x K 92 mm x S 130 mm, kromattu

1928  Pesuainekori tukikahvaan,  
 L 295 x K 150 x S 130 mm + sanka 200 m, kromattu

1311  RST-Line saippuahylly, liukuestetarra,  
 L 180 mm x K 20 mm x S 100 mm, rst

Lääkekaappi

Mitat: L 330 mm x K 400 mm x S 130 mm

77020 Lääkekaappi, metallia, valkoinen

6035.0 6064.0

6077.0

19211922

6079.0

1928

1311

77020
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VAUVANHOITO

Vauvanhoitotaso

Seinäkiinnitteinen vauvanhoitotaso on turvallinen ja tukeva. Siinä on turvavyö 
estämässä lapsen putoamisen ja se kestää 15 kg painon. Turvallisuutta lisää 
koveraksi muotoiltu taso, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi vaimennusme-
kanismin ansiosta.

Vauvanhoitotasossa on sisäänrakennettu paperiannostelija. Suojapaperit 
myydään erikseen. 

Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana. Tason saranat on muotoiltu 
turvallisiksi, joten pienetkään sormet eivät mahdu väliin. Hoitotaso on valm-
istettu polyeteenimuovista, joka on hajuja ja bakteereja hylkivä materiaali. 
Suljettu rakenne helpottaa puhtaanapitoa.

Mitat:

• Suljettuna L 890 mm x K 550 mm x S 102 mm

• Avattuna S 520 mm

KB200-01   Vauvanhoitotaso, harmaa 
KB200-01SS  Vauvanhoitotaso, harmaa, rst etupaneeli 
KB101-01-INB Vauvanhoitotaso, harmaa, vertikaali  
                                             (Mitat: avattuna L 559 mm x K 902 mm)

Lastenistuin

Seinälle kääntyvä lastenistuin on ulkopinnaltaan kestävää polyeteeniä, joka 
hylkii hajuja ja bakteereja.

Istuin on kiinni seinälevyssä piilotetulla saranalla koko leveydeltään. Istuimes-
sa on nyloninen turvavyö. Istuin kestää 22 kg painon oikein asennettuna.

Mitat:

• Suljettuna L 476 mm x K 311 mm x S 143 mm

• Avattuna S 317 mm

KB 102-01-INB  Lastenistuin, harmaa

Lisätarvikkeet:
KB150-99  Suojapaperi vauvanhoitotasolle, 500 kpl / ltk

GAIUS
PUBLIC

890 mm

550 mm

102 mm

562 mm

311 mm 317 mm

143 mm

476 mm

KB 102-01-INB

KB200-01SS

KB101-01-INB

KB200-01
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WC-ISTUIMET JA OHEISTUOTTEET

DUO WC-istuimen korkeudensäätölaite

DUO on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on maalattu anti-
mikrobisella maalilla. Muotoilultaan siro WC-istuimen korkeudensäätölaite, 
jonka tukeva rakenne mahdollistaa jopa 200 kg kuormituksen liikkeessä. DUO 
voidaan konfiguroida monella eri tavalla, mikä tekee siitä käytännöllisen sekä 
asukkaille että henkilökunnalle. Korkeudensäätöväli 200 mm. Laitteeseen 
lisävarusteena integroidut antimikrobiset tukikaiteet sekä vaihtoehtoina 560 
mm syvä WC-istuin tai 700 mm syvä WC-istuin. Seinä- ja lattiaviemäröintimah-
dollisuus.

Korkeudensäätölaite

Mitat: L 550 mm x K 1113 / 1313 mm x S 206 mm

17751N DUO sähkösäätöinen WC-istuimen korkeudensäätölaite 
17771 Suojakotelo, ilman säätömahdollisuutta (mitat tilauksen mukaan) 
17778 Duon ohjainteline 

 
Gaius Regal -tukikaidepari
 
330001GAM  Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa 
330001RAM  Tukikaidepari 770 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen 
330003GAM  Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, harmaa 
330003RAM  Tukikaidepari 870 mm, sivukiinnitteinen, kiinteä, punainen 
 

V&B WC-istuin O.novo
8008 V&B WC-istuin O.novo Vita DirectFlush, 560 mm,  
 seinäkiinnitys 
8008-1 Kansi WC-istuimeen O.novo, valkoinen, kova 
8008-2 Kansi WC-istuimeen O.novo, valkoinen soft close

V&B WC-istuin O.novo Vita 
 
8010  V&B WC-istuin O.novo Vita DirectFlush, 700 mm, seinäkiinnitys 
8010-1  Kansi WC-istuimeen O.novo Vita, valkoinen 
8010-2  Kansi WC-istuimeen O.novo Vita, sininen, AntiBac 
 

V&B WC-istuin Architectura Vita
8014 V&B WC-istuin Architectura Vita, Anti-Bac, seinäkiinnitteinen 
8015 V&B WC-istuin Architectura Vita, 700 mm 
8014-1 Kansi WC-istuimeen Architectura Vita, valkoinen, soft close 
8016 V&B WC-istuin Architectura, 530 mm seinäkiinnitteinen 
8016-1 Kansi WC-istuimeen Architectura, 530 mm, valkoinen, soft close 
8012 V&B elektroninen WC-pesuistuin ViClean-L, 560 mm,  
 seinäkinniitys (pesu) 
8013 V&B elektroninen WC-pesuistuin ViClean-L, 560 mm,  
 seinäkinniitys (pesu ja kuivaus)

 
Pyörätuolin renkaiden puhdistaja
Harjakone on lattiaan kiinnitettävä pyörätuolin pyörien puhdistuslaite, joka 
harjaamalla poistaa ulkoa tulleen lian. Se on tarkoitettu ainoastaan pyörätuolin 
pyörien puhdistamiseen. Harjakone soveltuu kaikille pyörätuolimalleille, joiden 
pyörien halkaisija on vähintään 110 mm.  
 
8100  Pyörätuolin renkaiden puhdistaja, L 1080 x K 108 mm x S 695 mm 
 230 V / 50 Hz 

17771

DUO WC-istuimen korkeudensäätölaite,  
tukikaiteet ja WC-istuin lisävarusteena

8008 8010
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GAIUS LIUKUOVISEINÄT JA RAKENTEET
Esteettömyysvaatimusten mukaan mitoitettu seinärakenteen sisään liukuva 
kynnyksetön ovi, joka mahdollistaa helpon liikkumisen.  Kynnyksetön, es-
teetön ovi ja tukeva kahva ovessa varmistavat turvallisen liikkumisen. Esteetön 
ja turvallinen kokonaisuus sopii uusiin ja saneerattaviin kohteisiin: sairaaloihin, 
palveluasuntoihin ja julkisiin tiloihin. Gaius-liukuoven äänieris- 
tävyys on hyvä.

Liukuoviratkaisu

Oven toimituskokonaisuusteen kuuluu elementti, joka on osa väliseinärunkoa.

Rakenne:

• Runkopaksuus 95 mm 

• Asennusvalmis seinärunkoelementti yksilehtiselle tai pariovelle

• Liukuoviseinäelementti on asennettavissa teräs-, puu- tai betoniväli-
seinän runkoon

• Varaus sähköasennuksille, kuten valokatkaisijoille

• Ovi voidaan varustaa liiketunnistimella, kaukosäätimella ja kalustelukolla

Ovi

• Materiaali kosteudenkestävä 40 mm laminaatti

• Vakiovärinä harmaa (RAL 7040), muut värit tilauksesta

• Oviaukon mitat: L 910 / 1010 / 1210

• Oven mitat: L 931 / 1031 / 1231

Toimituskokonaisuus

• Valmis ja kestävä, kuumasinkitty väliseinärunkoelementti ovelle, toim-
itetaan kasattuna

• Ovilevy kiinnikkeineen

• Karmilistat

• Ruuvit elementin levytykselle ja karmeille

• Asennusohjeet

99501 Oven toimituskokonaisuuteen kuuluva elementti, joka on osa  
 väliseinärunkoa. Pyydä erillinen tarjous kohteeseesi.

Gaius runkorakenteet

Gaius-seinärakenteissa on huomioitu Gaius-kylpyhuonekalusteiden kiinni-
tyspaikat tukineen.Teräsrungon pystytys on nopeaa, kevyet ja mittatarkat 
komponentit ovat helposti ja nopeasti yhteenliitettävissä. Itse teräsrunko on 
kevyt verrattuna muihin materiaaleihin. Teräsrunko painaa vain kolmasosan 
puurungon painosta, jolloin myös kuljetuskutannukset ovat edullisem-
mat. Teräsrunkoinen ratkaisu on myös ekologinen, koska esivalmistetuista 
seinäkomponenteista ei synny ylimääräistä jätettä. Jokainen komponentti 
voidaan kierrättää käyttöajan päätyttyäkin.

• Yksilöidyt Gaius-mitoitetut seinäelementit

• Elementtien kiinnitys lattiaan tai kattoon

• Kostean tilan levytys suoraan runkoon

• Teräsrungon paksuus 95 mm

• Elementin korkeus 2130 mm

99500 Seinäelementti. Pyydä erillinen tarjous kohteeseesi.










