Nádherný
pocit čistoty.

Inovativní elektronické
bidetové sedátko
Villeroy&Boch

Design. Inspirace přírodou.
•	
p rvní elektronické bidetové sedátko, u něhož je technologie
přizpůsobena jedinečnému designu v souladu s heslem „funkce
následuje formu“
•	
dokonalá symbióza bidetu a WC je přirozená a jemná
Systém ViClean-L představuje organický design inspirovaný obrysem listu. Jedná se o klidný předmět touhy a prvek interiérového
designu; je intuitivní a život s ním je snadný.

•	
skryté elektrické kabely a vodovodní přípojky splňují maximální
estetické požadavky v koupelně
•	
dálkové ovládání pro snadné a intuitivní ovládání všech funkcí má
také svůj dokonalý design

Pohodlí. Nová definice pocitu pohody.
• všechny funkce můžete snadno a bezpečně ovládat pomocí
dálkového ovladače
• celoplošně vyhřívané sedátko zahrnuje tři různá nastavení teploty;
integrovaný senzor udržuje požadovanou úroveň teploty

• inovativní technologie SoftClosing umožňuje jemné a tiché uzavírání sedátka i poklopu
• můžete uložit až tři individuální uživatelská nastavení a kdykoli je
aktivovat
• LED podsvětlení pro noční orientaci v koupelně

Hygiena. Nová forma čistoty.
• speciální anti-bakteriální povrchová úprava a tryska z vysoce
kvalitní nerezové oceli nedávají nečistotám žádnou šanci
• inteligentní funkce trysky s mimořádně čistou ionizovanou vodou čistá voda pro dokonalé umytí

• sofistikovaný koncept designu s jasným zaměřením na minimalizaci ostrých hran, rohů a spojů zabraňuje hromadění nečistot
• automatické čištění trysky před každým použitím a po něm vždy
zajišťuje optimální čistotu.
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ViClean L bidetové sedátko
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Vyhříváné sedátko



Nastavení teploty sedátka

stupně

Dálkové ovládání



Subway 2.0 Závěsný klozet

5600 50 R1

Soft close pomalé a tiché zavírání sedátka



Subway 2.0 DirectFlush Závěsný klozet

5614 R5 R1

Noční podsvětlení

VHODNÉ PRO KOMBINACI S KERAMICKÝM KLOZETEM*



Individuální nastavení

3 uživatelé

HYGIENA

FUNKCE SPRŠKY
Zadní sprška



Antibakteriální povrch



Dámská sprška



Provedení keramického WC bez vnitřního splachovacího kruhu (DirectFlushverze)



Houpavá komfortní sprška



Samočistící trysky



Pulzující sprška



EKOLOGIE

Panoramatická sprška



Automatické přepnutí do úsporného stavu



Nastavení teploty vody

3 úrovně

Okamžité ohřátí vody



Nastavení tlaku vody

3 úrovně

DESIGN

Nastavení směru trysky

3 úrovně

Skrytý přívod vody a elektřiny



DALŠÍ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE
Model

L4

Povolená teplota v místnosti

5 °C ~ 35°C

Barva

Bílá

Přípojka vody

1/2“

Připojka

220 ~ 240 V AC, 50 Hz

Krytí el. zařízení

IPX4

Maximální okamžitá spotřeba

1 000 W

Spotřeba energie

50 W

Tlak přívodu vody

0.11 MPa ~ 0.68 MPa

Rozměry (š x h x v )

392 mm x 537 mm x 141 mm

Hmotnost (netto)

4.2 kg

Materiál sedátka a poklopu

ABS

Materiál hlavní jednotky

ABS

OHŘÍVAČ VODY
Teplota vstupní vody

5 °C ~ 35 °C

Spotřeba vody

350 ml/min ~ 500 ml/min

Nastavitelná teplota vody

31.5 °C ~ 37.5 °C

Spotřeba energie

750 W + 450 W

VYHŘÍVANÉ SEDÁTKO
Povrchová teplota

Off, 31°C ~ 37°C

* Upozornění: tyto klozety jsou vyvinuty speciálně pro ViClean L bidetové sedátko s extra prostupy pro přívod vody a elektřiny.

ZADNÍ SPRŠKA
DÁMSKÁ SPRŠKA

VILLEROY&BOCH
CZECH&SLOVAK REPUBLIC
Villeroy&Boch Czech s.r.o.
Türkova 2319/5 b
149 00 Praha 4 - Chodov
Oddělení péče o zákazníky
mail: info-cz@villeroy-boch.com
Tel: +420 271 001 647
Tel: +420 271 001 643
Fax: +420 271 001 650
www.villeroy-boch.cz

Váš obchodní zástupce

Odchylky v barvách a rozměrech odpovídají obvyklým tolerancím.
Změny v sortimentu, barvách a modelech vyhrazeny.

WWW.VILLEROY-BOCH.CZ

