VIUDETTA JASMIN CARE TUOTTEET JA HINNAT
Jasmin Care voidaan asentaa kaikkiin wc –istuimiin ja Jasmin Care
XL, malli jossa isompi wc –rengas lähes kaikkiin wc –istuimiin,
varsinkin korottajan kanssa.
Automaattiset vesipesut, korvaa tarvittaessa wc –paperin, lämminilmakuivaus, ohjelmoitavat pesuohjelmat, yö valo ja helppo asennus.
Hinta 1290€ + alv 309,60€ = 1599,60€

Kaukosäädin sisätyy aina Jasmin wc –bideeseen. Se on erityisesti
suunniteltu hoiva ja apuvälinekäyttöön. Asetukset ym piilossa
kannen alla. Erittäin selkeä ja helppo käyttää.

Käsinojat sopivat lähes kaikkiin wc –istuinmallehin ja ne
voidaan asentaa molempien Jasmin mallien kanssa.
Käsinojat, hinta 480€ + alv 115,20€ = 595,20€
Käsinojat erillisellä ohjausnapilla 510€ + alv 122,40€ =
632,40€

Korottaja on 4 cm korkea. Molempiin Jasmin WC –bidee malleihin
on oma korottajansa. Kestävä, tukeva ja helppo asentaa.
Mahdollistaa XL mallin asennuksen pienempiin wc –istuimiin.
Hinta 155€ + alv 37,20€ = 192,20€

Hygienia suojalla suojataan wc –istuimen rengas ja se estää
ei toivotun virtsan karkaamista kannen ja wc:n välistä.
Käytetään myös joidenkin wc –istuinmallien kanssa ja
mahdollistaa isomman XL –mallin asennuksen.
Hinta 80€ + alv 19,20€ = 99,20€
Start/Stop nappi voidaan liittää
kaukosäätimen 1/0 –porttiin. Yhdellä napilla
voidaan ohjata automaattista pesuohjelmaa
joka voidaan yksilöllisesti ohjelmoida.

VIUDETTA CARE BIDET
WC –bidee on wc –istuimen päälle asennettava elektroninen bidee, joka pesee vedellä
alapään puhtaaksi ja kuivaa lämpöisellä ilmalla. WC –bidee (kutsutaan usein myös
Washletiksi) korvaa wc –paperin kokonaan tai sitä voidaan käyttää paperin jälkeen pesun
suorittamiseen. Vedellä pesu on hellavarainen ja hygieeninen, vähentää ihon ärsytystä ja
säästää luontoa. Vesipesu on hyvä vaihtoehto silloin kun wc -paperin käyttö jostain syystä
on hankalaa tai ei onnistu ollenkaan iän, jäykkyyden, lihasheikkouden, reuman,
tapaturman jne takia.
Veden lämpötila ja pesupaine säädetään etukäteen halutuksi kaukosäätimestä, jolloin
pesu on miellyttävä ja aina juuri sopiva. Pesu onnistuu joka kerta ja pesutulos on
erinomainen. Siksi WC –bidee on saavuttanut varsinkin niiden henkilöiden suosion joilla
alapään hygienian hoito on tärkeää ja vaaditaan hyvää puhtautta.
Pesevä ja kuivaava WC –bidee lyhyesti:
- sopii kaikille: aikuisille, lapsille, vanhuksille ja toimintarajoitteisille
- pesee miellyttävästi ja lopputulos on aina hyvä
- vesipesu puhdistaa parhaiten alapään ja ehkäisee ihoärtymystä ja tulehduksia
- wc –käyntiin ei tarvita välttämättä enää wc –paperia ollenkaan
- WC –bidee on helppo asentaa eikä tarvitse lisätilaa wc:ssä
- käyttökustannukset ovat matalat (veden ja sähkön kulutus vähäistä)
- mikäli henkilö tarvitsee apua wc –käyntiin, mahdollistaa wc –bidee omatoimisen wc
asioinnin ja vähentää avun tarvetta
Itse wc -bideen asennus on helppoa. WC -bidee asennetaan wc istuimen kannen tilalle wc
-istuimen päälle. WC -bidee kytketään wc -istuimella tulevaan kylmään veteen t-liittimellä
(sisältyy toimitukseen). Tämän lisäksi tarvitaan maadoitettu sähköpistoke, sähköjohto 1,6
m. Laitetta ohjataan kaukosäätimellä jota voidaan pitää kädessä tai se voidaan kiinnittää
sopivaan paikkaan esim. seinälle.
Viudetan Care WC -bidee voidaan asentaa kaikkiin wc-istuimiin. Jasmin Care on
suunniteltu erityisesti apuväline- ja hoivakäyttöön:
- istuvuus kaikkiin olemassa oleviin wc -istuimiin hyvä, voidaan helposti kierrättää
seuraavalle käyttäjälle
- kaukosäädin on suunniteltu selkeäksi ja helppokäyttöiseksi kohderyhmää ajatelleen
- kaukosäätimeen on mahdollista ohjelmoida kahteen nappiin automaatti pesu ohjelmat
pesua ja kuivausta varten
- Care bideeseen voidaan lisätä tarvittaessa erillinen ohjausnappi tai se voidaan liittää
ympäristöhallintajärjestelmiin
- tarvittaessa voidaan asentaa 4 cm korkea koroke wc -bideen alle (vaikka myöhemmin)
- tuotteeseen on suunniteltu myös omat käsinojat jotka voidaan asentaa bideen kanssa
- wc- istuimen renkaan päälle voidaan asentaa erillinen hygieniasuoja
- yövalo helpottaa asiointia pimeässä
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