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SVAN BIDETTE R3
Automatisk bidette med  
vaske og tørrefunktion

PRODUKTNR. BESKRIVELSE HMI-NR.
401306 Svan Bidette R3 – uden armlæn 70826
401316 Svan Bidette R3 – med armlæn 85015
401309 Svan Lift – toiletsædeløfter 72669

MÅL:

* Målene på tegningen er angivet i millimeter.

Svan Bidette R3 er til personer, der har behov for hjælp til 
personlig hygiejne i forbindelse med toiletbesøg. 

Bidette R3 har den unikke fordel, at vandstrålen kommer 
nedefra, med en svingende bevægelse, som sikrer skån-
som og effektiv rengøring både for mænd, kvinder og 
børn. Bidette R3 monteres direkte på den eksisterende 
toiletkumme og er derefter let at anvende, vedligeholde 
samt rengøre. 

Kan med fordel anvendes sammen med Svan Lift toilet-
sædeløfter.

SPECIFIKATIONER:

Maks. bæreevne 380 kg 

Maks. belastning på 
hvert armlæn 

75 kg

Sædehøjde 65 mm

Styring Håndbetjening med 3 knapper 
Enkel håndbetjening  
(angives ved bestilling)

Kombineres evt. med Svan Lift toiletsædeløfter

Koldt vand skylles 
væk

Vasker ren 
(Vandets temperatur 
kan indstilles)

Tørrer
(Luftens temperatur 
kan indstilles)

90-160
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Den automatiske Bidette R3, er 
en velgennemtænkt og letan-
vendelig løsning for personer, 
der har behov for et hjælpemid-
del til at blive ren og tør efter 
toiletbesøg.
Bidette R3 er udstyret med 
funktionerne skylle og tørre,
som kan tilpasses efter behov. 
Bidette R3 styres via en pæda-
gogisk håndbetjening.

380 kg

Alkali ph
min 6

Blødt sædeArmlæn

HulformindskerHygiejneindsats

Tørrer
(Luftens temperatur 
kan indstilles)

150 kg
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100% REN
Den rengørende bru-
sestråle kommer nede-
fra, og sørger, for at 
man bliver 100% ren. 
Fungerer godt både 
for mænd, kvinder og 
børn.

LET AT BRUGE
Takket være den 
gennemtænkte håndbe-
tjeningen er den let og 
pædagogisk at anven-
de.

NEM AT HOLDE REN
Bidette R3 er meget let 
at holde ren. Bruseho-
vedet er beskyttet under  
toiletsædets kant, når 
det ikke anvendes.  

Delene kan skilles ad for 
rengøring. 

INDSTILLINGS-
MULIGHEDER
Bidette R3 kan 
let tilpasses den 
enkeltes brugers 
behov.

YDERLIGERE FORDELE:

• Med et par enkle indstillinger, kan enhver bruge  
 Bidette R3, også personer med kognitive funk- 
 tionsnedsættelser
• Tåler ekstremt høj belastning, maks. 380 kg
• Nem at kombinere med andre produkter,  
 såsom Lift toiletsædeløfter
• Kan monteres uden at beskadige væggen.  
 Et særligt monteringssæt kan bestilles. Med dette  
 undgår man at skulle skrue i flisebelagte vægge
• Siddekontrol som gør det sikkert at anvende  
 produktet
• Diskret og tiltalende design
• Mulighed for at skråtstille sædet
• Passer til de fleste toiletkummer




