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Bestiller information

Bestiller navn: Kommune: 
Telefon nr: EAN NR:
E-mail:
Badeværelse Ja Nej

Stikkontakt med jord ved toilettet (max 1 meter fra toilet)?
Skal J. Honoré Care stå for bestilling af elektriker?
Er afstanden fra brusested uden fast væg til toilettet min 60 cm.?
Toilettet Ja Nej

Er der synlig vandtilførsel ved toilet?
Væghængt Stående

Hvilken type toilet ?
Væg Gulv

Går toiletafløbet i væg eller gulv?

Hvilken model? ( fx Ifø Sign, Cera, Gustavberg. Osv.) 
Se evt vores toiletguide eller send billede til info@honorecare.dk

Skal toilettet skiftes?

Under 43 cm

Over 43 cm

Mål:

Bor borger i en etage ejendom? Borger information

Ja Nej Smittefare ? ja nej
Navn:

Er der elevator?

Ja Nej Telefon

Adresse

På dette toilet kan kun monteres 
Jasmin Care alm. Såfremt der af 
hensyn til borgerens størrelse ønskes 
en Jasmin Care XL skal toilet kummen 
udskiftes

På dette toilet kan der monteres 
Jasmin Care XL

Mål afstand A.

(fra cisterne til inderkant fortil)
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Antal

CareBidets - Jasmin Care XL HMI: 100909

Bemærk sædeåbning på 29 x 20 cm

- Max Brugervægt 150 kg.

Closomat - Palma Vita HMI: 106337

Geberit Aquaclean - Mera Care

Passer på Laufen kompas eller Ifø Sign, Ifø Aqua, Ifø 
Spira, Laufen Pro, Gustavsberg Nautic mv. 
Sædetilpasser kan evt. blive nødvendigt. 

Komplet skylle/tørre toilet fra Geberit. Ring og hør 
nærmere om mulighederne og evt. afprøvning

Komplet skylle/tørre toilet, som kan klare en 
brugervægt op til 360 kg. Der tilbydes ligeledes et stort 
tilbehørsprogram. Ring og hør nærmere om 
mulighederne og evt. afprøvning

Beskrivelse

CareBidets - Jasmin Care HMI: 100908

Passer på alle gængse toiletter. 

Bemærk sædeåbning på 26 x 20 cm

- Max brugervægt for kvinder er 125 kg
- Max brugervægt for mænd er 85 - 90 kg pga 
sædestørrelse
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Antal

Armlæn Standard
Armlæn One Touch

HMI: 64743. Forhøjer til almindeligt sæde
HMI: 82337. Forhøjer til XL sæde

HMI: 64743. Forhøjer til almindeligt sæde
HMI: 82337. Forhøjer til XL sæde

Holder til standard fjernbetjening

Anvendes til montering på armlæn

Beskrivelse

Armlæn HMI: 63480

Fleksible armlæn der passer til Jasmin Care samt 
Jasmin Care XL.

Vælg mellem standard eller One Touch betjeningsknap 
indbygget i armlænet                                                                  

Bemærk: Bidetsæderne kan ikke kombineres med andre 
typer armlæn der er monteret på toiletkummen. Hvor 
der er monteret armlæn i væggen skal der ikke 
foretages ændringer

Sædetilpasser/hygiejneskærm

Med denne tilpasser, er det muligt at anvende Jasmin 
XL på et almindeligt Ifø Sign eller Laufen Pro toilet. 

Den er designet med en afskærming fortil, som 
minimerer risikoen for  urin på gulvet. 
Tilpasser Alm. 
Tilpasser XL

Forhøjer 6 cm. HMI: 64743

Monteres under bidetsædet og forhøjer toilettet med 6 
cm.

Bemærk: Bidetsædet forhøjer i sig selv med 3,5 cm. 

Forhøjer 4 cm. HMI: 64743

Monteres under bidetsædet og forhøjer toilettet med 4 
cm.

Bemærk: Bidetsædet forhøjer i sig selv med 3,5 cm. 



     

J. Honoré Care ApS
Tlf. 75 56 32 44

www.honorecare.dk

O/I kontakt til montering på Pressalit Plus armlæn

Aluminium kontakt der er forberedt til Pressalit Plus
Nem og hurtig montering. Ét tryk på kontakten og 
Jasmin Care gennemfører det personlige
vaske- og tørreprogram som er lagret i bidetsædets
hukommelse.
O/I kontakt til montering på standard væghængte 

armlæn

Rustfri stålkontakt der er nem og hurtig at montere
på standard væghængte armlæn.

Ét tryk på kontakten og Jasmin Care gennemfører
det personlige vaske- og tørreprogram som
er lagret i bidetsædets hukommelse
O/I kontakt til montering på væg

Ét tryk på kontakten og Jasmin Care
gennemfører det personlige vaske- og tørre-
program som er lagret i bidetsædets hukommelse.

R2D2 - Toiletsædeløfter HMI: 50784

Løfteren kan bestilles med eller uden tilt-funktion.
Kan benyttes med alm. toiletsæde eller bidetsæde

R2D2 - Tilt
R2D2 - Vertikal (lige løft)
Topløft toiletsædeløfter HMI: 11140

"OneTouch" knap til betjening af bidetsæde er 
integreret i løfteren.

Top Løft har fleksible armlæn og løfterens kompakte 
design gør den anvendelig i omgivelser hvor pladsen er 
trang.

Top Løft kan anvendes med alm. toiletsæde eller 
bidetsæde


