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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Porsgrund Next dusjkabinett er et enkelt dusjkabinett med 
basisfunksjoner. Kabinett leveres uten blandebatteri. 
 
Dusjkabinett er firkantet med hjørneinngang og leveres med hvite 
profiler i aluminium, framparti i klart sikkerhetsglass evt mønstret 
styren og bakparti i hvit styren. Dusjkar er produsert i hvitemaljert 
stål. Leveres med dusjgarnityr og hårsil. 
 
Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon. 
 
Komplett dusjkabinett består av 2 artikkelnummer, dusjkar og overdel 
med fram- og bakparti.  
 
Informasjon om de ulike modellene finnes i tabell side 3. 
  

 
 
 

Geberit varenummer: 
 
Se tabell side 3 

Dimensjon: 70x90, 90x70, 80x80 og 90x90 cm 

Farge: Hvit, glass/styren 

Overflatebehandling: 
Hvitlakkerte aluminiumsprofiler.  
Hvitemaljert stål dusjkar.  

Øvrige opplysninger:  
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
Veiledning for stell 
Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til følgende informasjon om stell. Produsenten påtar seg ikke 
ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering. 
 
Korrekt bruk 
Produktet fungerer utelukkende som sprutbeskyttelse og for å unngå for mye vanndamp i forbindelse med dusjing. 
 
Generell informasjon 
Dusjen har ikke universell utforming. Ta hensyn til dette ved bruk. 

• Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet 
• Kontroller ved behov om alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer uproblematisk 
• Defekte eller skadde deler må skiftes ut 

 
Informasjon om stell av dusj 
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av dusjvegger: 

• Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler 
• Ikke bruk slipende eller skurene rengjøringsmidler 
• Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring 
• Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann 
• Bruk en myk, lofri klut eller en svamp som ikke riper 
• Fjern løsemiddelholdige stoffer straks 
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Informasjon om stell av glass 
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av glass: 

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

 
Rengjøre overflater: 

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

 
 
  

Ettersyn/kontroll 
Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov.  

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
>  
Garanti og vilkår 
Iht. gjeldende lov 
Fuktbestandighet 
God 
Renholdsvennlighet 
God 
Øvrige opplysninger  

 
 
4. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Geberit AS 
Postadresse Luhrtoppen 2 
Postnr. og poststed 1470 Lørenskog 
Telefon 67978200 
E-post Order.no@geberit.com 
Internett www.geberit.no 
           
           
FDV omfatter følgende artikler: 
       
Art nr NRF Produkttekst 
550.103.00.1 6306868 Porsgrund Next dusjkar til kabinett 80x80, hvit emaljert stål 

550.104.00.1 6306869 Porsgrund Next dusjkar til kabinett 70x90/90x70, hvit emaljert stål 

550.105.00.1 6306871 Porsgrund Next dusjkar til kabinett 90x90, hvit emaljert stål 

558.001.00.1 6306876 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 70x90. Hvite profiler, skyvedører mønstret styren, 
bakvegg hvit. Høyde 200 – 205 cm. 

558.002.00.1 6306877 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 90x70. Hvite profiler, skyvedører mønstret styren, 
bakvegg hvit. Høyde 200 – 205 cm. 

558.003.00.1 6306867 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 80x80x180, lav modell. Hvite alu profiler, 
skyvedører mønstret styren, bakvegger hvit styren. Høyde 188,5 – 190,5 cm 

558.004.00.1 6306872 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 80x80. Hvite profiler, skyvedører klart glass, 
bakvegger hvit styren. Høyde 200 – 205 cm. 

558.005.00.1 6306873 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 80x80. Hvite profiler, skyvedører mønstret styren, 
bakvegger hvit styren. Høyde 200 – 205 cm. 

558.006.00.1 6306874 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 90x90. Hvite profiler, skyvedører klart glass, 
bakvegger hvit styren. Høyde 200 – 205 cm. 

558.007.00.1 6306875 Porsgrund Next dusjkabinett fram/bakstykke 90x90. Hvite profiler, skyvedører mønstret styren, 
bakvegg hvit styren. Høyde 200 – 205 cm. 

   
 
 


