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ROLMODEL ZWITSERSE
TECHNOLOGIE

Echte iconen zijn nooit als icoon ontworpen. Ze werden
dat vanzelf. Met deze bekroonde douchewc haalt u stijl
uw badkamer binnen. Met één knop stelt u de richting
en het watervolume van de douchestraal in, evenals de
watertemperatuur. Deze bedieningsknop zit onopvallend aan
de rechterkant van het toilet en is even gebruiksvriendelijk als
het kroonwieltje op een Zwitsers horloge.

VISIE IS DE BRON VAN ALLE
INSPIRATIE
Niets is zo hygiënisch als reinigen met water. We ervaren hiermee een gevoel van vitaliteit en intensiteit. Water
heeft het vermogen om te helen, te herstellen en te verjongen. We douchen in de ochtend, nemen een bad in
de avond en tussendoor wassen we onze handen. Je schoon voelen maakt deel uit van ons leven en is bijna zo
natuurlijk als in- en uitademen. Waarom denken we dan nauwelijks na over hoe we onszelf reinigen na gebruik
van het toilet? Maak kennis met AXENT.ONE – de hygiënische manier om werkelijke frisheid te voelen. De
hele dag lang.

TERUGGEBRACHT
TOT PERFECTIE

Design gaat niet alleen maar over een mooi uiterlijk. Design
moeten waarmaken, transformeren, verbazing wekken en zijn
doel vervullen. Misschien is het innovatief of doet het gewoon
waarvoor het bedoeld is. Wij geloven in het principe van eenvoud.
Perfectie betekent niet dat er niets meer bij moet, maar dat er
niets meer is om weg te halen.

VEEL FUNCTIES, ÉÉN
BEDIENINGSKNOP
AXENT.ONE is een douchewc van een nieuwe generatie, met een hele reeks
opmerkelijke functies die alle met één knop worden bediend. Al het overbodige
is hiermee op slag verouderd.
Door aan de bedieningsknop te draaien, erop te drukken of eraan te trekken kunt
u de functies van de straalsterkte, de watertemperatuur, de bidetdouche en de
ladydouche activeren en aanpassen.

REINHEID IS INGEBED
AXENT.ONE belichaamt moderne toilethygiëne en vormt de badkamer om tot een tempel van luxe. Het oppervlak is
afstotend voor vlekken en het randloze profiel gaat bacteriegroei tegen, zodat alles gemakkelijker schoon te houden
is. Bij ernstige vervuiling van de zitting en het toiletdeksel kunnen deze gemakkelijk worden verwijderd, gereinigd en
teruggeplaatst.
Dankzij het compacte ontwerp van AXENT is er in vrijwel elk huishouden plaats voor deze douchewc. Bovendien
beperkt u hiermee het waterverbruik en blijven leidingen voortaan uit het zicht. Dit product maakt slim gebruik van
dezelfde hoeveelheid water als een modern waterbesparend toilet en is dus vriendelijker voor het milieu en voor uw
waterrekening.

Als u de zitting en het deksel wilt reinigen, zet u deze gewoon rechtop en trekt hem naar boven.

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
BINNEN HANDBEREIK
Met de AXENT Smart Control-app bedient u elke AXENT.ONE-douchewc. U maakt gebruik van Bluetooth om
uw AXENT.ONE-douchewc automatisch te verbinden met uw mobiele telefoon. Deze fungeert vervolgens als
afstandsbediening waarop een simpele vingerdruk volstaat. Zoals bij elke andere afstandsbediening geeft
ook deze app toegang tot alle functies van de douchewc, zonder dat u deze hoeft aan te raken. De AXENT
Smart Control-app is compatibel met elk voor Bluetooth geschikt Android- of Apple iOS-toestel. U kunt uw
instellingen bewerken en opslaan.

GEAVANCEERDE EENVOUD

WASFUNCTIE
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De douchearm is gemaakt van roestvrij staal. Een volle,
maar zachte waterstraal wast u terwijl u op het toilet zit. De
temperatuur en de intensiteit van de straal kunnen eenvoudig
worden aangepast met een druk op een knop.

ZELFREINIGEND

RANDLOOS TOILET

AXENT.ONE is uitgerust met een sproeier die voor
en na elk gebruik automatisch met fris water wordt
gereinigd, voor een meer hygiënische ervaring.

Dankzij het randloze ontwerp en het oppervlak
dat bestand is tegen vlekken, is de AXENT.ONE
eenvoudig te reinigen.
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WATERTEMPERATUUR
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Trek voorzichtig aan de bedieningsknop om
de gewenste temperatuur in te stellen – draai
vervolgens aan de bedieningsknop om de
temperatuur te verhogen of te verlagen.
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EXTRA COMFORT

MASSAGEFUNCTIES

GEURVERDRIJVER

De oscillerende straal, voor bidetdouche en ladydouche,
zorgt voor een grondige, comfortabele reiniging. De rustige
straal voelt prettig en zacht aan en u kunt de richting en de
temperatuur ervan gemakkelijk aanpassen. De straal kan
worden bediend met de afstandsbediening of de app.

De geurverdrijver activeert automatisch nadat de sensor in de
douchewc constateert dat u zit. De geurverdrijver gebruikt de
allernieuwste diatomiet-filtertechniek en neutraliseert geurtjes
snel, waardoor uw ervaring en algeheel welzijn erop vooruitgaan.

WARME FÖHN
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Gebruik de afstandsbediening om de temperatuur van de
warme föhn aan te passen. Dankzij de zachte luchtstroom
op uw huid voelt u zich schoon, fris en droog.
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VERWARMDE ZITTING
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Voor een maximaal comfort tijdens de wisselende seizoenen
is de zitting voorzien van een regelbare verwarming die geheel
naar wens kan worden ingesteld. Een geïntegreerde sensor
detecteert uw aanwezigheid op de zitting en begint onmiddellijk
te verwarmen, volgens de instellingen.
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NORMBEPALEND OP HET GEBIED
VAN INVENTIVITEIT
AXENT.ONE is meer dan de som van de onderdelen. Ingenieuze douchewc-functies,
waaronder zelfreinigende toepassingen, regelbare temperaturen, een warme föhn, een
geurverdrijver, massagefuncties en een verwarmde zitting hebben allemaal één doel: uw
tevredenheid. Wij weten dat het geweldig is om je goed te voelen.
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Gesäßdusche
Bidetdouche
Lady
Dusche
Ladydouche
Wassertemperatur
regulierbar
Regelbare watertemperatuur
Duschstrahlstärke
regulierbar
Regelbaar watervolume
Duschstab-Position
justierbar
Regelbare positie sproeiarm
Oszillierender
Strahl
Oscillerende straal
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Pulsierender
Strahl
Pulserende straal
Oszillierender
und
pulsierender
Strahl
Oscillerende en
pulserende
straal
Warmluftföhn
Warmeluchtföhn
Föhntemperatur
einstellbar
Regelbare föhntemperatuur
Sitzheizung
Verwarmde zitting
Sitzheizungstemperatur
einstellbar zitting
Regelbare temperatuur verwarmde
Desodorierung
Geurverdrijver
Nachtlicht
Nachtlamp
Fernbedienung
Afstandsbediening
Programmierbare
ProgrammeerbareBenutzerprofile
gebruikersprofielen
Fernbedienung
APP
App voor afstandsbediening
Sitz
und Deckel
Soft-close
zittingmit
enAbsenkautomatik
deksel
Entkalkung
Ontkalking
Spülrandlose
- wandhängend
Randloos toiletToilette
- wandmontage
Easy-clean Keramikoberfläche
keramisch oppervlak
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PRO D U K
T DETAI
ETAILS
LS
CTD
Fliessdruck
bar ]
Aanpasbare[waterdruk
[ bar ]
Wassermenge,
Duschfunktion[l/min]
[ l/min ]
Watervolume, douchefunctie

370 x 593370
x 397
/ 29x 397 / 370
375
x 523
x 144 / 5.0
x 593
29 x 593 x 397 / 31370 x 593
x 397
/ 31
0.7 – 7.5 0,7 – 7,5

0.7 – 7.5

0.35 – 0.850,35 – 0,85

0.35 – 0.85

0,7 – 7,5 0.7 – 7.5

0.3 – 0.65
0,35 – 0,85

Leistungsaufnahme
] / Nennspannung
Stroomverbruik [ W ][ /WSpanning
[ V-Hz ] [ V-Hz ]

1600 / 2301600
– 50/ 230 – 50 1600 / 230 – 50

1880
/ 230 – 50
1600 / 230
– 50

Artikel
Nr.
Artikelnummer

E80.0500.0001.9
E80.0500.0001.9 E80.0510.0001.9

E82.1000.0000.2
E80.0510.0001.9

Artikel Nr. GC

ODUSCHWC

OPLDUSCHWC

ELIDUSCHWC

Z80.1000.0600.0/03.
000.0101.0/01.1817

Abmessung
mm]]//Gewicht
Gewicht[ [kg
kg] ]
Afmetingen [[mm
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