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Aspen Bidets
- for en nemmere og renere hverdag

Over halvdelen af de japanske hjem har et toilet med bidet-
funktion. Det er en hel naturlig del af hverdagen for de japan-
ske familier.

Denne løsning kan nu erhverves i Danmark uden at toilettet 
skal udskiftes.

Hvad enten ønsket er en bedre hygiejne ved toiletbesøg eller 
et decideret behov for hjælp til nedre toilette - er Aspen Bi-
dets en mulighed, der vil gøre toiletbesøget nemmere og mere 
hygiejnisk fremover. For intet gør bedre rent end tempereret 
vand.

Vi har udvalgt de bedste toiletsæder med bidet- og tørre funk-
tion fra firmaet Aspen Bidets - fordi Aspen Bidets har en stor 
erfaring på det europæiske marked og passer perfekt til alle 
gængse toiletmærker i Danmark, så som Ifø, Gustavberg, Vil-
leroy & Boch.

Aspen Bidets model Jasmin er bl.a. brugertestet af Teknolo-
gisk Institut, hvor en testperson udtrykte følgende, da bidetsæ-
det skulle fjernes; ”Hvis I tager det sæde, så tager I mig med”, 
så glad var hun blevet for at kunne klare sine toiletbesøg uden 
hjælp fra andre.



Således fungerer et Aspen Bidet sæde model Jasmin:
Toilettet benyttes som du plejer. Først ved tryk på fjernbetjening aktiveres funktionerne - dernæst skylles ud i toilettet helt som normalt.
Toilettet kan naturligvis også benyttes uden at bruge vask og tørre funktion.

Trådløs
fjernbetjening for 
enkel betjening af 
funktionerne.  

2 separate dyser
for bedre hygiejne.

Effektiv vask bagtil 
og blidt bruse skyl 
fortil.

Vasker med
tempereret vand. 

Regulerbar i styrke 
og temperatur.

Tørrer med
tempereret luft.

Regulerbar i 3 trin.

Pris             Kr. 5.250,-                Kr. 7.865,-                 Kr. 9.865,-

Rektal skyl        X     X      X

Feminin skyl        X     X      X 

Vandmassage       X     X      X

Regulerbar vandtemperatur     X     X      X

Opvarmet sæde       X     X      X

Tørring             X      X

“Softclose” af sæde og låg      X     X      X

Automatisk rengøring af spray dyser    X     X      X

Fjernbetjening LED/LCD      X     X      X

Indbygget kulfilter (neutraliserer lugtgener)   X     X      X

Tilkaldealarm             X      X

Model oversigt:     Lotus          Jasmin                 Jasmin XL inkl. toilet
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• Aspen Bidet passer til alle gængse toiletter og er nem at tilslutte.

• Aspen Bidet er en praktisk og skånsom måde at opnå en bedre intim-
hygiejne for hele familien.

• Aspen Bidet skyller skånsomt, men effektivt med behagelig tempe-
reret vand og sørger for en efterfølgende tørring med varm luft.

• Miljøvenlig - sparer på toiletpapir.

Hvorfor et Aspen toiletsæde med bidet funktion?
• Aspen Bidet er et “hjælpemiddel” for handicappede, ældre eller andre 

personer, der har svært ved at klare toiletbesøg alene. Bidetsædet 
giver en øget frihed og værdighed samt bevarer intimiteten og hygi-
ejnen ved de daglige toiletbesøg.

• Aspen Bidet øger kvinders velvære- og friskhedsfølelse i menstrua-
tionsperioden - også kvinder der lige har født kan have stor glæde af 
det feminine og blide skyl.

Så nemt er det at tilslutte et Aspen Bidet sæde:
Der skal etableres en stikkontakt 220v med jord af en autoriseret elektriker så tæt på toilettet som muligt.
Bidetsædet monteres på toiletkummen i stedet for det almindelige toiletsæde. Dernæst tilsluttes vand til sædet.
Vi er klar til at hjælpe dig i gang med gode råd samt henvise til vvs og elektriker, der kan hjælpe med installationen.

Sluk for
vandtilførsel.

Brug medfølgende    
T-skykke, der skrues 
op i cisternen, vandtil-
førselslange samt 
slange til bidetsædet 
skrues på T-stykket.

Den medfølgende 
slange skrues på ind-
gangen til bidetsædet.

Der åbnes igen for 
vandtilførsel.

Dit toilet med vask og 
tørring er derefter klar 
til brug.

Alle vores produkter er naturligvis CE godkendte og leveres med 2 års garanti.
Aspen Bidet model Jasmin er brugertestet af Teknologisk Institut. Rapporten kan læses på vores hjemmeside: www.toilet-bidet.dk eller rekvireres på tlf. nr. 75 56 32 44.


