CLOSOMAT ZORGTOILET
®

de enige XL douchewc
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CLOSOMAT ZORGTOILET
DE ENIGE XL DOUCHE WC

Closomat is een complete closetcombinatie, uitgevoerd
met een warm-water-onderdouche, voorzien van een
ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante
waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging.
Standaard heeft de Closomat een XL toiletpot, waarin
zowel de onderdouche en föhn zijn verwerkt. Een optioneel
te bestellen XXL toiletzitting verhoogd het maximaal
gebruikers-gewicht van 190 kg naar 380 kg. De Closomat
werkt een standaard programma af, zonder allerlei
knopjes in te hoeven drukken, hiermee is deze uiterst
gebruiksvriendelijk.

WAAROM EEN ZORGTOILET
. Closomat Zorgtoilet heeft een grotere zitting waardoor
mensen met een beperking, die meer steun en stabiliteit
nodig hebben, goed gebruik van het toilet kunnen maken.
. Closomat Zorgtoilet heeft een onderdouche met
luchtdroging zodat mensen die zichzelf niet kunnen
reinigen dit toch zelfstandig kunnen doen.
. Closomat Zorgtoilet is geschikt voor gebruikers tot 380
kg en is tevens het enige spoel-föhntoilet voor mensen
met Obesitas.
. Closomat Zorgtoilet kan en mag in geen enkele instelling,
ziekenhuis, revalidatie-centrum ontbreken, want hoe
moet iemand na een “CVA” of met andere lichamelijke
beperkingen zich anders reinigen na het toiletgebruik?
. Closomat Zorgtoilet is eenvoudig in gebruik en hierdoor
ook geschikt voor personen met een verstandelijke
beperking.

STANDAARD FUNCTIES
✓

XL toiletpot met krachtige
onderdouche (sproeit
rechtstandig omhoog), voorkomt
ontstekingen

✓

Een föhn met extreme
droogkracht, dit voorkomt
smetplekken

✓

Tijdens het gebruik van de
onderdouche, wordt ook de
ontlasting weggespoeld wat nare
luchtjes voorkomt

✓

Geschikt voor zeer intensief
gebruik

✓

Voorsprong 73 cm, waardoor de
Closomat geschikt is voor rolstoel
gebruikers die een transfer
maken

✓

Lange levensduur

✓

Voldoet aan de gestelde eisen van
het KIWA

✓

De Lima Vita, wandhangend
model, kan in combinatie
met een elektrisch hoog-laag
systeem worden geleverd, max.
gebruikersgewicht: 120 kg

. Closomat Zorgtoilet is te combineren met tilliftsystemen,
sta-opsystemen en elektrisch verstelbare toiletliften.
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OPTIONEEL LEVERBAAR
AANVULLEND OP CLOSOMAT ZORGTOILET

ZACHTE ZITTING
Geschikt voor zowel
volwassenen als kinderen,
alleen leverbaar in blauw.

BEPOLSTERING
Mogelijkheid om diverse
onderdelen te omkleden met
zacht materiaal.

MATERNITY (VAGINALE)
ONDERDOUCHE
Spoelt gelijktijdig met de anale
onderdouche.

TOILETSTEUNEN
Onafhankelijk van elkaar
opklapbare toiletsteunen.

ZACHTE OPLEGZITTING
Neopreen, alleen leverbaar in
het zwart.

VERHOGINGSSOKKELS
Verhogen het staand closet
met 2,5 - 5 - 7 of 10 cm.

AFSTANDSBEDIENING
Pneumatische
afstandsbediening d.m.v.
drukknop.

FIXATIEMATERIAAL
Toelichting?

AFSTANDSBEDIENING
Infrarood afstandsbediening.

AFSTANDSBEDIENING
Afstandsbediening met
bewegingssensor.

OVERRIJDBARE TOILETSTOEL
De Closomat Palma Vita is na
aanpassing ook overrijdbaar
door een speciale toiletstoel,
op verzoek ook leverbaar als
zelfrijder (grote wielen).

XXL ZITTING
De XXL zitting zorgt niet
alleen voor een grotere
opening en zitvlak, maar ook
voor meer draagkracht. Het
gebruikersgewicht
wordt
hiermee verhoogd van 190 kg
naar 380 kg. Bij gebruik van
de XXL zitting dient de deksel
verwijderd te worden.
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MAATVOERING
CLOSOMAT ZORGTOILET

CLOSOMAT ZORGTOILET

XXL ZITTING
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GEBRUIKSAANWIJZING
CLOSOMAT ZORGTOILET

1.

2.

3.

1. DOORSPOELEN
Voor normaal doorspoelen van het zorgtoilet drukt u op een van de twee elleboogtoetsen (of
gebruikt u de optioneel te leveren afstandsbediening).
2. ONDERDOUCHE
Houdt u de elleboogtoets ongeveer 10 - 15 seconden ingedrukt terwijl u zit, dan wordt het toilet
doorgespoeld en treedt tegelijkertijd de onderdouche in werking.
3. FOHN
ALs de elleboogtoets wordt losgelaten, treedt automatisch de föhn in werking.

AANSLUITWAARDEN, CERTIFICERINGEN & SERVICECONTRACT
Elektriciteit
Aansluitwaarde

220/240V / 10 A /1300 W

Verbruik

bij standby: ca. 0.3 kWh/24 uur per gebruik ca. 0.07 kWh

Uitvoering

volledig elektrisch met temperatuurbegrenzers. Geïntegreerde aan- en
uit-schakelaar achter het afdekrooster

Veiligheid

IPx4 plensdicht

Water
. Aansluiting alleen op koud water, min. 8 l/min., max. 8 bar
. Onafhankelijk van de waterdruk in de leidingen, door een eigen pomp.
. Reservoir inhoud 6-9 l, standaard ingesteld op 6 l
. Boiler inhoud voor warmwater t.b.v. de onderdouche ca. 1,7 l
Wij bieden de mogelijkheid tot het afsluiten van een servicecontract op de Closomat. Voor meer
informatie hierover verwijzen wij u naar onze website: www.sanmedi.nl.
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