Werking van de SPATOILET®:
In het mechanisme van de toiletbril weggewerkt bevindt zich de
douchearm. Tijdens de stoelgang is deze verborgen. Ze wordt
door U geactiveerd na gedane behoefte en reinigt dan met
warmwater. De temperatuur stelt U zelf in van omgevingstemperatuur tot 34/36/38 graden C. Voor drogen wordt de
föhn-functie geactiveerd, waarbij een zachte/warme luchtstroom
langs het onderlichaam trekt. Nadat de cyclus is afgelopen, voelt
u zich optimaal gereinigd en dus schoon. Een extra gang naar de
badkamer is dus voortaan niet meer nodig!

Toiletzitting
met
onderdouche

Installatie van een SPATOILET®:
Montage op uw wc-pot is
eenvoudig. Vereist is een ruimte
van 49cm van voor- tot achterzijde. Zie tekening.
49 cm

100%
Hygiënisch
100%
privacy

Bekijk ook het instructiefilmpje op www.SPATOILET.com. Na de
montage moet de SPATOILET worden aangesloten op de watertoevoer en op electra. Voor technische details: zie onze website.
>>

Voor meer informatie kijk op:

www.SPATOILET.com
Of bel: verkoop/technische dienst: 072-5629269 / 0653143234
Of algemeen zakelijk: 020 6141232
Vestigingsadres: Schollenbrugstraat 10-hs, 1091EZ Amsterdam

072-5629269

>>
>>
>>

Makkelijk te installeren
Verwarmde zitting en verwarmd water
Ingebouwde föhn
Gebruiksvriendelijke en praktische afstandsbediening
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Uw beste sanitaire zet
Wat is SPATOILET®?
SPATOILET® is hèt Nederlandse merk voor een toiletzitting met
onderdouche.
Een toiletzitting uitgerust met een onderdouche geeft altijd het meest
optimale reinigingsresultaat; is absoluut 100% hygiënisch en geeft
ouderen en gehandicapten 100% privacy. Na 3 x gebruik, bent u er aan
gewend en wilt u niet anders meer! Telkens opnieuw krijgt U het gevoel
van 100% hygiëne en van weldadige wellness!
Een SPATOILET maakt het mogelijk om zelfstandig te blijven wonen,
zonder zich te laten reinigen door anderen. Kortom: 100% privacy.
®

De gebruiksvriendelijke afstandsbediening helpt U bij het zèlf reinigen
na toiletbezoek; zou ook dat niet meer mogelijk zijn wegens een
lichamelijk gebrek, dan kan uw verzorg(st)er de bediening doen buiten
de wc of badkamer. Kortom: ook dàn behoud van 100% privacy!
Optimale hygiëne
2/3e van de wereldbevolking reinigt zich van oudsher na gedane
behoefte met water. De SPATOILET® is de moderne variant hiervan
en maakt het reinigen met water uiterst gemakkelijk. Na de reiniging
zorgt de föhn-functie voor optimale droging. U staat verfrist op en er is
letterlijk “geen hand aan te pas gekomen”. Kortom: 100% hygiëne!

Tot 3 Jaar na aankoop volledige garantie!

SPATOILET®: Eenvoudig te bedienen!
De handige afstandsbediening (dus draadloos) werkt op 2 AA baterijen
en kunt U in de nabijheid van de wc bevestigen. Ze is afneembaar en
kan dus door verzorgers worden bediend buiten het toilet.
Via de afstandsbediening wordt de toiletzitting ingesteld of worden
instellingen gewijzigd. Na gedane behoefte kiest u de functie die u
wenst of bij u past, zoals: anale of vaginale spoeling; pulse of massage
methode; de kinderfunctie en/of de droogfunctie.
SPATOILET®: Past op vrijwel iedere gangbare toiletpot!
De ergonomisch uitstekend vormgegeven SPATOILET® kan op vrijwel
iedere gangbare toiletpot worden geplaatst. Ook hangende, staande of
(deels) verhoogde potten zijn geschikt. U houdt dus uw eigen wc-pot
en dus zijn er geen ingrijpende installatie werkzaamheden nodig. Zie
de installatie info hierna.
SPATOILET®: Voor wie bedoeld?
Iedereen -jong èn oud- zal na enige keren gebruik, de SPATOILET® niet
meer willen missen! De praktijk leert dat ze extra wordt gewaardeerd
door:
>> zwangere vrouwen die veelal last krijgen van aambeien
>> ouderen die de draaibeweging naar achteren niet of nog maar
moeilijk kunnen maken
>> personen met een handicap aan armen of handen
>> personen met aambeien, infecties aan het onderlichaam, eczeem
aan handen e.d.

Installatie door ons tegen meerprijs is mogelijk.

