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AquaClean 5000 plus:

Armlæn model Rita:
• Monters ovenpå toilet og under AquaClean 5000 plus. 
• Armlæn kan føres bagud.
• HMI nr. 73502

Armlæn model Britta:
• Monteres ovenpå toilet og under

AquaClean 5000 plus.
• Armlæn er faste.
• HMI Nr. 78683
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Armstøtter til AquaClean 5000 plus.

AquaClean 5000 plus Bidet-sæde:
• Vaske funktion, anal  og lady douche op til 39 C.
• Vaskekraft op til 3 ltr./min.
• Varmluft tørring.
• Regulerbar stråle styrke.
• Automatisk lugtudsugning.
• Vandstrålens placering kan reguleres.
• Mulighed for massage stråle.
• Fjernbetjening og betjeningspanel.
• Toilet sæde åbning; Bredde: 22,5 cm. Dybde: 29,5 cm
• Max belastning på sædet: 160 kg.
• HMI Nr. 47362
• Med mere …….
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Geberit soft seat:
• Toilet forhøjer til at 

lægge ovenpå 
toiletsædet.

• Blød og tryk aflastende.
• Højde 30 mm.
• HMI nr. 72513

Toilet forhøjer kun til Laufen Kompas:
• Til montering under toilettet, fås i 3 

højder:
• 20 mm HMI nr. 70827
• 40 mm HMI nr. 70828
• 60 mm HMI nr. 70829 

Ét tryks knap: 
• Med gemt personlig indstillinger.
• Dvs. at et tryk igangsætter den personlig 

indstillet vaske- og tørre funktion. 
• Fås i 2 stk. diameter 3 cm og 6 cm.
• HMI Nr. 73504

Tilbehør og hjælpemidler til AquaClean 5000 plus:  

SmartHome ApS. Messingvej 33, 8940 Randers SV.  Tlf. 22 47 22 44
Mail: smarthome@smarthome.dk

Web: www.smarthome.dk

Timer funktion: 
• Med lydfrekvens.
• Kan indstilles med tidsinterval 

op til max 10 minutter, fra 
igangsættelse af personligt 
indstillet vaske/tørre 
program.

• DVS. at op til 10 minutter 
efter, man har startet sit 
vaskeprogram, udsender 
timeren en lydfrekvens, der 
signalerer, at nu skal 
borgeren rejse sig fra 
toilettet.

• HMI Nr.78007
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