DESIGNED IN DENMARK

Værdigt toiletbesøg
– hele livet

PLEJESEKTOREN

PRIVATE HJEM

CareBidets er et moderne toiletsæde med
indbygget vaske-og tørrefunktion, som kan
monteres direkte på alle gængse gulv
stående eller væghængte toiletter. Bidet
sædet vasker forneden med rent tempereret
vand og tørrer efterfølgende med varm luft.
CareBidets er en enkel og effektiv løsning
til alle som ønsker en bedre hygiejne efter
toiletbesøg. Undgå store og dyre indgreb i
badeværelset og forvandl dit eksisterende
toilet til et moderne douchetoilet.
CareBidets er designet og udviklet af
J. Honoré Care i Danmark. Der er i udviklingen taget udgangspunkt i de erfaringer, som
er høstet igennem mere end 10 års tæt samarbejde med en lang række førende kommuner, ergoterapeuter og eksperter indenfor
velfærdsteknologi i hele Skandinavien.

Overblik
· To personlige og
automatiske vaske- og
tørreprogrammer.
· Gennemstrømningsvandvarmer
(JHC600 – series)
· Logisk og brugervenlig
betjening
· Effektiv douche
teknologi med justerbar
temperatur og tryktrin
· Ladydouche til skånsom rengøring
· Lufttørrer med justerbar temperatur

· Ergonomisk sæde med
justerbar temperatur
· Soft close i sæde
og låg
· Lugtudsugning
· Natlys (LED)
· Mulighed for tilslutning
af alternativ OneTouch
betjening
· VA-godkendt efter DS/
EN1717 kategori. 5
· Kan monteres direkte
på fx Ifø Sign, Ifø Spira,
Gustavsberg Nautic,
Laufen Kompas mv.

Tilbehør til CareBidets
J. Honoré Care har udviklet et bredt
tilbehørssortiment, som fungerer i
kombination med vores bidetsæder.
Formålet med vores produktudvikling
er altid at sikre et mere selvstændigt og
værdigt toiletbesøg for alle.

Hygiejne skærm

Forhøjer
Anvendes i situationer hvor en
højere sideposition er bekvemt
for at komme til og fra toilettet.
Monteres i kombination med
CareBidets.
Leveres i 4 og 6 cm.

R2D2 toiletsædeløfter

Undgå urin på gulvet.
Formstøbt sædecover til
CareBidets, som forhindrer
urin mellem toiletkumme
og toiletsædet. Let at
aftage ifm. rengøring.
Leveres i hvid eller i en sort
demensvenlig farve.

Kan anvendes med eller uden
bidetsæde fra CareBidets.
Hjælper brugeren med at komme
til og fra toilettet i ønsket højde.
R2D2’s tilt-funktion gør det lettere
for brugeren at komme til og fra
toilettet. Løfteren kan kombineres
med CareBidets og har indbygget
OneTouch betjening af bidetsædet
i armlænet.

Top løft

Armlæn

Kan anvendes med
eller uden bidetsæde
fra CareBidets. Hjælper
brugeren med at komme
til og fra toilettet i ønsket
højde.

Fleksible armlæn, som kan
klappes op og ned. Kan
monteres i kombination med
CareBidets og leveres med
eller uden indbygget OneTouch
betjening af bidetsædet.

OneTouch
betjeninger
Alternativ betjening til
CareBidets. Et tryk på en
fodpedal eller vægmonteret
start/stop betjening og
bidetsædet vil starte et
personligt indstillet vasketørreprogram.

Læs mere om J. Honoré Care og vores produkter på
vores hjemmeside www.honorecare.dk.
Du er ligeledes altid meget velkommen til at kontakte os
hvis du skulle have behov for råd og vejledning.

HonoréCare

Karetmagervej 19B · 7000 Fredericia
Tel. 75 56 32 44 · info@honorecare.dk
www.honorecare.dk

