
Bidette

Bidette on käyttäjien valinta
Bidette on helppokäyttöinen ja hyvin suunniteltu pesevä ja kuivaava 
WC-istuinlaite kaikille, jotka tarvitsevat apua intiimihygieniaan 
WC-käynnin yhteydessä. 

Bidetten ainutlaatuisena etuna on alhaaltapäin heilurimaisella 
liikkeellä tuleva vesisuihku, joka puhdistaa miellyttävästi ja 
tehokkaasti. Se sopii miehille, naisille ja lapsille. 

 Joissain paikoissa  
on mukavampi  
asioida yksin



Bidetten etuja 
• Asennettavissa suurimpaan osaan 

wc-istuimista. 

• Voidaan asentaa pintoja 
vahingoittamatta. Lisävarusteena 
on tilattavissa asennuslevy, jonka 
ansiosta vältytään poraamasta 
kylpyhuoneen seiniä.

• Erittäin kestävä, enimmäiskuormitus 
380 kg. 

• Helppo yhdistää muihin tuotteisiin, 
kuten siirrettävään suihkutuoliin, 
Lift-nostimeen, Elevate- tai Duo-
korkeussäädettävään WC-istuimeen, 
Gripo-nousutankoon sekä Balance-
WC-tukiratkaisuun.

• Lujatekoiset sivuliukuesteet.

• Hillitty ja miellyttävä ulkonäkö.

• Istuinvahdin ollessa kytkettynä, 
Bidette (mallit R3 ja M3) toimii vain, 
kun joku istuu WC-istuimella

• Suihkun suutinosa puhdistuu 
automaattisesti ennen käyttöä ja  
sen jälkeen.

• Muutamien yksinkertaisten säätöjen 
avulla Bidetteä voi käyttää kuka 
tahansa, myös kognitiivisesti 
toimintarajoitteiset.

•  CE-merkintä. IP 24.

Bidette asennetaan
suoraan olemassa olevan 
WC-istuimen päälle

Bidetteä on erittäin helppo käyttää, hoitaa ja pitää puhtaana.  
Bidetten käyttöön ja miellyttävään lopputulokseen on niin helppo tottua,  
että sitä alkaa pian kaivata myös oman kodin ulkopuolella. 

Verrattuna Aasiassa jo yleistyneisiin esikuviinsa, Bidette on kooltaan  
isompi ja sopii siten paremmin eurooppalaisille.

Erityisen hyvin pesevä WC-istuin sopii hoivakotiympäristöön, missä se 
helpottaa itsenäistä WC:ssä käyntiä ja lisää käyttäjän yksityisyyttä.

100 % puhdas
Alhaaltapäin tuleva, liikkuva suihku 
puhdistaa täydellisesti. Sopii yhtä 
hyvin miehille, naisille ja lapsille.

Säätömahdollisuudet
Bidette on helppo säätää käyttäjän 
yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Helppokäyttöinen
Huolellisesti suunnitellun käsioh-
jaimen sekä käsi- ja jalkakytkimen 
ansiosta käyttö on helppoa.

Helppo pitää puhtaana
Kun suihku ei ole käytössä, suutinosa 
on suojassa WC-istuimen reunan alla 
ja puhdistuu automaattisesti ennen 
käyttöä ja sen jälkeen. Suuttimen osat 
voidaan irrottaa perusteellisempaa 
puhdistusta varten.
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Automaattisesti pesevä ja kuivaava 
Bidette R3
Automaattinen Bidette R3 on huolellisesti suunniteltu ja erittäin helppokäyt-
töinen ratkaisu niille, jotka tarvitsevat apuvälineen puhdistamiseen ja kuivaa-
miseen WC-käynnin yhteydessä. Sopii toki kaikille käyttäjille, jotka nauttivat 
puhtaudesta. Sen ainutlaatuinen etu on alhaalta, kääntyvästä varresta tuleva 
vesisuihku, joka takaa lempeän ja tehokkaan puhdistuksen sekä miehille, naisille 
että lapsille. Bidette R3:n pesu- ja kuivaustoimintoja voidaan säätää. Bidette 
asennetaan suoraan olemassa olevaan WC-istuimeen ja sitä on helppo käyttää, 
hoitaa ja pitää puhtaana.

Bidette R3 
Tuotenro SC11122 

Näin Bidette R3 toimii

1. Laitteen huuhtelu, vesi lämpiää                     2. Suihkutus puhtaaksi            3. Puhallus kuivaksi 

Bidette R3:n kokoonpano
• Istuin, korkeus 65 mm
• Enimmäiskuormitus 380 kg
• Suihkuvarsi
• Termostaattisekoittaja vesiletkulla
• Puhallin R3 ilmaletkulla
• Käsiohjain, kolmi- tai yksitoiminen
• Istuinvahti.

Ohjausvaihtoehdot
• Kolmitoiminen käsiohjain 

vakiona, sopii myös 
näkövammaisille.

• Yksitoiminen käsiohjain tai 
jalkaohjain tilauksesta

Bidette R3 käsituilla
Tuotenro SC11124

Lisävarusteet
Käsituet:
Asennetaan erikseen, 
ylösnostettavat, kaksi eri 
mallia.

Irtoistuimet ja muut lisävarusteet:
Bidetteen on saatavana useita erilaisia aukkoa pienentäviä tai 
pehmeitä irtoistuimia sekä käyttöä helpottavia jalka- ja selkätukia.  
Muita lisävarusteita: korpinen.com .

Asennuslevy Tuotenro SC11300
Mahdollistaa puhaltimen ja sekoit-
tajan asennuksen laattaseinään 
ilman ruuveja. Mitat 170 x 390 mm

Yhteensopivat tuotteet
• Siirrettävä suihkutuoli
• Lift-nostin
• Elevate-tai Duo-

korkeussäädettävä WC-istuin
• Balance- WC-tukiratkaisu
• Gripo-nousutanko



KÄSINOJAT 
- taitettava

TUOTENRO 11 401 
Sisämitat 490 mm 
Ulkomitat 600 mm 
Korkeus istuimen  
yläpuolelta 230 mm

KÄSINOJAT 
- erikseen asennettuna 
- taitettava

TUOTENRO 10 415 
Sisämitat 510 mm 
Ulkomitat 610 mm 
Korkeus istuimen 
 yläpuolelta 230 mm

Max kuormitus
75 kg / käsinoja

Max kuormitus
65 kg / käsinoja

JALKATUKI 5 CM 
TUOTENRO 11 601 

HYGIENIAISTUIN
TUOTENRO 10 631 

Istuimen helppoon ja no-
peaan puhdistamiseen. 
Pidentää roiskesuojaa.

SELKÄTYYNY
TUOTENRO 10 095 
Korkeus 390 mm 
Leveys 320 mm 
Paksuus 30 mm

JALKAOHJAIN 
– Bidetelle

TUOTENRO 1 501 
Nappi: Ø60 mm, Korkeus 25 
mm, Lattialevy: Ø 90mm 
Johdon pituus: 2 metriä.

WC-ISTUIN 
– Bidetelle. Pienentää  
istuimen aukotusta

TUOTENRO. 11 277 
Leveys 155 mm  
Pituus 260 mm

PEHMEÄ ISTUIN
SININEN: 10 399 
SISÄMITAT  210 MM

VALKOINEN: 10 398 
SISÄMITAT 245 MM

JALKATUKI 10 CM 
TUOTENRO 11 602 

PEHMEÄ ISTUIN
TUOTENRO 10 397

Sovitettu käytetäväksi 
yhdessä Hygiene-istuimen 
kanssa.

WC-KANSI 
 – Bidetelle

TUOTENRO 11 278 

Bidette lisäosat
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