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NATUURLIJK, UITERAARD!

Drie sterke argumenten voor een douche-WC
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REINIGEN MET WATER is hygiënischer 

dan met droog toiletpapier. De oscil- 

lerende douchestraal is aangenaam en 

zorgt voor een grondige reiniging. Na elk 

gebruik reinigt de douchesproeier zich-

zelf automatisch en zorgt zo voor meer 

hygiëne in de badkamer.

DE VUILAFSTOTENDE KERAMIEK is zon-

der spoelrand. Het is gemakkelijk schoon 

te maken en voorkomt het ontstaan van 

bacteriën. De complete technnologie 

is stijlvol verborgen. De WC-zitting is af-

neembaar en kan dankzij de valrem door 

lichtjes aan te raken worden neergelaten.

EEN GOED GETEMPERDE BRIES droogt 

de huid zachtjes en laat een schoon ge-

voel achter. Tot vijf verschillende tempera-

tuur standen kunnen worden ingesteld. 

Een actief koolfilter neutraliseert lastige 

geurtjes en zorgt zo voor extra frisse lucht.
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ZEER COMFORTABEL kan de douche-WC worden ingesteld met 

de afstandsbediening. Twee programmeerbare gebruikersprofielen 

maken een individuele benutting mogelijk en houden rekening met 

persoonlijke behoeften.

GEBRUIKSVRIENDELIJK is het aan de zijkant gemonteer-

de bedieningspaneel. De basisfuncties van de douche-WC 

kunnen op een begrijpelijke en intuïtieve manier handma-

tig worden ingesteld.
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LICHT IN HET DONKER brengt de binnenverlichting van de douche-

WC. Discrete LED‘s verlichten de omgeving sfeervol en bieden 

’s nachts een oriëntatiehulp.
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EEN ECHTE BONUS  is de betere 

ecologische voetafdruk. Volgens 

het WWF bedraagt het gemiddel-

de jaarlijkse verbruik toiletpapier 

in Duitsland 15 kg per inwoner. 

Het gebruik van een douche-WC  

vermindert deze hoeveelheid aan-

zienlijk. 

De vuilafstotende keramiek zonder 

spoelrand van de douche-WC ver-

gemakkelijkt het schoonmaken en 

bespaart ook op chemische reini-

gingsmiddelen. 

Voldoende redenen om voor een 

douche-WC te kiezen!
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Franz Joseph Schütte GmbH | Hullerweg 1 | 49134 Wallenhorst | Duitsland

WWW.FJSCHUETTE.DE

PRODUCTINFORMATIE

WASFUNCTIES   Billen douche

    Lady douche

    Instelbare watertemperatuur (5 standen) 

    Instelbare waterstraalsterkte (5 standen) 

    Instant warm water 

    Oscillerende douchestraal

REINIGINGSFUNCTIES  Waterfilter (met ontkalkingsfunctie)

    Keramiek zonder spoelrand

    Verwisselbare douchesproeier 

    Zelfreinigende douchesproeier 

    Afneembare WC-zitting

COMFORTFUNCTIES  Instelbare föhn (5 standen)

    Geurafzuiging met actief koolfilter 

    Oriëntatieverlichting/Nachtlicht 

    Positionering sproeistraal (5 standen) 

    Valrem

    Afstandsbediening/Snelkeuzetoetsen

    2 programmeerbare gebruikersprofielen 

    Modern product design


