
BIDETTE R3 KOLMITOIMISELLA KÄSIOHJAIMELLA
 LISÄVARUSTEENA KÄSITUET



 

Siksi käyttäjät 
valitsevat Bidetten
Bidette on helppokäyttöinen ja hyvinsuunniteltu lisäbidee henkilöille, jotka tarvitsevat apua 
intiimihygieniaan wc-käynnin yhteydessä. Bidette ainutlaatuinen etu on altapäin heilurimaisella
liikeellä tuleva vesisuihku, joka takaa miellyttävän ja tehokkaan puhdistuksen sekä miehille, 
naisille että lapsille. Bidette asennetaan suoraan olemassa olevan wc-istumen päälle ja on tämän
jälkeen erittäin helppo käyttää, huoltaa ja pitää puhtaana.

 

B
ID

ET
TE



  

B
ID

ET
TE

100 % puhdas
Altapäin tuleva puhdistava 
suihku,  puhdistaa sinut
100 %:sti puhtaaksi.
Toimii yhtä hyvin miehille,
naisille ja lapsille.

Helppo
käyttää
Hyvin suunnitellun 
käsikahvan ja 
käsiohjaimen ansiosta
helppo käyttää.

Helppo pitää
puhtaana
Bidette on helppo
pitää puhtaana.
Suihkun suutinosa
on suojassa wc-istuimen
reunan alla silloin, kun
sitä ei käytetä. 
Lisäksi osat voidaan 
irroittaa toisistaan
puhdistuksessa.

Säädöt
 Tarvittaessa Bidetteä 
voidaan helposti säätää
käyttäjän yksilöllisten
tarpeiden mukaan.  

Lisäedut
Muutamalla helpolla säädöllä kuka tahansa -
voi käyttää Bidetteä. 

 
 

Erittäin kestävä, maksimikuormitus 380 kg.-

Helppo yhdistää muihin tuotteisiin, esimerkiksi -
suihkutuoliin, wc-nostimeen ja Balanceen

Pystytään asentamaan ilman vahinkoja, lisävarusteena-
tilattavissa asennussarja, jonka avulla vältetään ruuvaus
kaakeliseiniin.

Vahvat sivuliukuesteet.-

Hillitty ja miellyttävä muotoilu.-

 Saatavissa coxit-asentoon.-

Sopii useimpiin wc-istuimiin.-
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Automaatti bidee kuivauksella
Bidette R3 on hyvin suunniteltu ja helppokäyttöinen  
ratkaisu henkilöille, jotka tarvisevat apuvälineen puhdistukseen 
puhdistukseen ja kuivaukseen wc-käynnin jälkeen. Bidette R3 on
varustettu pesu- ja kuivaustoiminnolla, jotka voidaan säätää 
tarpeen mukaan. Bidetteä ohjataan käsiohjaimella.

1. Huuhtelee pois kylmän veden  2. Suihkuttaa puhtaaksi  3. Puhaltaa kuivaksi

B
ID

ET
TE

150 kg

Käsituet Pehmeä istuin WC-aukon pienennys

Lisävarusteet:

Tuotenro 11 401
Sisämitta 490 mm
Ulkomitta 600 mm

Tuotenro 10 399 Tuotenro 11 277
Lev. 155 mm, pit. 260 mm

Bidette R3 sisältää :
Istuin, korkeus 65 mm -
Suihkuvarsi-
Termostaattisekoittaja-
vesiletkulla
Puhallin R3 ilmaletkulla-
Kolmitoiminen käsiohjain-
Istuinvahti-

Voidaan yhdistää: 
Suihkutuoliin-
Nostimeen-
Balanceen-

Ohjausvaihtoehdot: 
Käsiohjainen kolmitoiminen (standard), -
sopii myös näkövammaisille
Käsiohjain yksitoiminen, -
ilmoitetaan tilattaessa

B IDETTE  R3, TUOTENRO 11 122  
B IDETTE  R3, TUOTENRO 11 124  

Näin Bidette R3 toimii

380 kg

Alkali ph
min 6

ALGOL TREHAB OY 
Karapellontie 6
02610 Espoo

Puh.  (09) 5099 331

algol-trehab@algol.fi 
www.algoltrehab.fi


