MAAKT DESIGN BETAALBAAR

HET FRISSE GEVOEL
VAN WATER

RAPOWASH
RAPOWASH
DOUCHEWC
DOUCHEWC
WELLNESS
WELLNESS
IN DEINTOILETRUIMTE
DE TOILETRUIMTE
Het is misschien
Het isheel
misschien
even wennen,
heel even
maar
wennen,
dan almaar
snel dan
verslavend
al snel lekker:
verslavend lekker:
een douchewc
een douchewc
die het onderlichaam
die het onderlichaam
na de toiletgang
na de reinigt
toiletgang
met reinigt
water. met water.
Deze prettige
Deze
vorm
prettige
van toilethygiëne
vorm van toilethygiëne
– in veel oosterse
– in veel
culturen
oosterse
al eeuwenlang
culturen al eeuwenlang
toegepast –toegepast
verovert ook
– verovert
in het westen
ook in het
in rap
westen
tempo
in terrein.
rap tempo terrein.
Geen wonder:
Geen
frisser
wonder:
en schoner
frisser en
kanschoner
eigenlijkkan
niet.
eigenlijk niet.
De RapoWash
De RapoWash
van Rapotecvan
is, Rapotec
met al zijn
is, wellnessfuncties,
met al zijn wellnessfuncties,
een prachtig
een prachtig
voorbeeld van
voorbeeld
zo’n gerieflijke
van zo’ndouchewc.
gerieflijke douchewc.
Met een krachtige
Met eenwaterstraal,
krachtige waterstraal,
waaraan lucht
waaraan
wordtlucht
toegevoegd,
wordt toegevoegd,
reinigt hij uiterst
reinigteffectief.
hij uiterstDeeffectief.
RapoWash
De RapoWash
is
is
op alle fronten
op alle
eenfronten
aanwinst
eenvoor
aanwinst
de toiletruimte
voor de toiletruimte
of badkamer:
of badkamer:
de ontwerpers
de ontwerpers
hebben comfort
hebben
en comfort
technieken
weten
techniek
te koppelen
weten teaan
koppelen
fraai design.
aan fraai design.
De douchewc
De douchewc
is bijzonderismakkelijk
bijzondertemakkelijk
bedienentedoor
bedienen
de controller
door deaan
controller aan
de zijkant ofdemet
zijkant
de meegeleverde
of met de meegeleverde
afstandsbediening.
afstandsbediening.
Zo is de sterkte,
Zo is de sterkte, de
temperatuurtemperatuur
en positie van
en positie
de waterstraal
van de waterstraal
eenvoudig aan
eenvoudig
te passen.
aan te passen.
De RapoWash
De RapoWash
Luxe kent, zoals
Luxe zijn
kent,naam
zoalsmisschien
zijn naamalmisschien
aangeeft,alnog
aangeeft,
net ietsnog net iets
meer extra’smeer
zoalsextra’s
een warmeluchtföhn
zoals een warmeluchtföhn
en de ingebouwde
en de ingebouwde
geurafzuiging,
geurafzuiging,
waardoor onaangename
waardoor onaangename
luchtjes in een
luchtjes
muminvan
eentijd
mum
verdwenen
van tijd verdwenen
zijn.
zijn.
Twee snelkeuzeprogramma’s
Twee snelkeuzeprogramma’s
met persoonlijke
met persoonlijke
instellingeninstellingen
maken
maken
het gebruikhet
noggebruik
comfortabeler.
nog comfortabeler.
Ja, een RapoWash
Ja, een RapoWash
douchewc douchewc
is misschieniseven
misschien
wennen,
even wennen,
maar al snelmaar
wil jealjesnel
leven
willang
je je niets
levenanders
lang niets
meer.
anders meer.
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Basic

Basic
Luxe

Luxe

DWC001

DWC001
DWC002

DWC002

art.nr. 750.152

art.nr.
art.nr.
750.152
750.153

art.nr. 750.153

BIDETWASHBIDETWASH







LADYWASHLADYWASH







MASSAGESTRAAL
MASSAGESTRAAL





WARMELUCHTFÖHN
WARMELUCHTFÖHN











INSTELBAREINSTELBARE
DOUCHEKOP
DOUCHEKOP
POSITIE
POSITIE







NACHTVERLICHTING
NACHTVERLICHTING







GEURAFZUIGING
GEURAFZUIGING





INSTELBAREINSTELBARE
FÖHNTEMPERATUUR
FÖHNTEMPERATUUR











PERSOONLIJKE
PERSOONLIJKE
GEBRUIKERSINSTELLING
GEBRUIKERSINSTELLING
2





AFSTANDSBEDIENING
AFSTANDSBEDIENING







RIMLESS DESIGN
RIMLESS DESIGN







RAPOWASH
RAPOWASH
DOUCHEWC
DOUCHEWC
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INSTELBAREINSTELBARE
STERKTE WATERSTRAAL
STERKTE WATERSTRAAL

INSTELBAREINSTELBARE
WATERTEMPERATUUR
WATERTEMPERATUUR
2
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