CLOSOMAT
Closetcombinatie met geïntegreerde onderdouche
en warme luchtdroging

Optimale hygiëne
Veilig in gebruik
Uit te breiden met vele opties

CLOSOMAT Palma Vita (staand model) of Lima Vita (wandhangend
model), een compleet automatische closetcombinatie is voor
de lichaamsverzorging een uitkomst, speciaal voor diegenen
die bij de toiletgang de handen moeilijk kunnen gebruiken. De
CLOSOMAT geeft vooral personen met lichamelijke beperkingen
een gevoel van eigenwaarde. Men is niet meer afhankelijk van
verpleegkundige hulp, maar kan nu zelf handelen.
Het gebruik van de Closomat garandeert een optimale hygiënische
reiniging van het onderlichaam. Door de spoel- en droogfunctie is het
gebruik van toiletpapier overbodig. Uw onderlichaam wordt gereinigd
met warm water en gedroogd met warme lucht, zodat u daarna fris en
schoon het toilet kunt verlaten.
Beide modellen zijn uitgevoerd met een warm-water-onderdouche,
voorzien van een ingebouwd pompsysteem dat zorgt voor constante
waterdruk en een föhn voor warme luchtdroging. Bij gebruik
door dames kan de Closomat geleverd worden met een maternity
onderdouche.
Zowel de CLOSOMAT Palma Vita als Lima Vita kunnen naast de
pneumatische afstandsbedieningen, worden voorzien van een
draadloze infrarood-afstandsbediening. Door middel van een
verbindingsbeugel tussen beide bedieningstoetsen, kunnen de
onderdouche en droogfunctie ook met de rug geactiveerd worden.
De zitting van de Closomat is standaard voorzien van stabilisatiebeugels, waardoor de scharnieren bij een zijwaartse transfer minder
belast worden. Tevens heeft de standaard zitting een grote opening
waardoor de straal van de onderdouche meer kans heeft om op de
juiste plaats te sproeien, ook bij wat zwaardere gebruikers.
Voor de CLOSOMAT is ook een zachte zitting of een zachte kinderzitting
verkrijgbaar.
De CLOSOMAT Palma Vita is te verhogen door middel van
verhogingssokkels naar +6 of +10 cm.
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De Lima Vita is rechtstreeks te plaatsen aan de wand, maar is ook
leverbaar in combinatie met een elektrisch in hoogte verstelbaar frame,
standaard voorzien van opklapbare armsteunen. Hierdoor wordt het
plaatsnemen en opstaan eenvoudiger en kan de gebruiker toch op de
meest ergonomische manier zitten tijdens het toiletgebruik. Dit kan de
stoelgang bevorderen.
De Palma Vita kan worden voorzien van een geïntegreerde set
opklapbare armleggers.
De CLOSOMAT Palma Vita en Lima Vita voldoen aan de Kiwa-eisen
omtrent waterleidingtechnische veiligheid onder nr. K14011.

