
Individuální nastavení 

polohy trysky

Individuální nastavení 

tlaku vody

Individuální nastavení 

teploty sedátka a vody

Uložení 

uživatelského 

profilu

Regulace tlaku a teploty vody

Infračervený 

senzor

Automatické otvírání a 

zavírání víka a sedátka

Hýžďová tryska

Komfortní sprcha Lady sprcha

Stopp

Energeticky 

úsporný mód

Starck 2 Happy D.2 Darling New Starck 3 DuraStyle
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no SensoWash® by Philippe Starck. Není nic tak pečlivé, tak hygienické, 

tak přirozené a tak osvěžující jako očista vodou. Sensowash® je nový 

program bidetových sedátek, který přepisuje moderní potřeby. 

Potřeba po hygieničtější čistotě, po vyšším komfortu ovládání, po 

lepším, hodnotnějším uspořádání a po individualitě. Sensowash® 

dává větší kvalitu života a definuje nekomplikovaný a intenzivní 

způsob života.

Design by 

Philippe Starck

Hýžďová 

sprcha, 

Lady- sprcha, 

napájení

EN 1717 

integrováno

Rychlá demontáž:

jednoduchá demontáž 

sedátka

Infračervený 

senzor

Pomalé sklápění 

a víka a sedátka

Elegantní, 

ergonomické 

tvarování

Integrované 

vyhřívání 

sedátka

Elektromoto-

rické ovládání 

sedátka a víka

Lehce 

udržovatelný 

povrch

Noční 

osvětlení: 

osvětlená 

vnitřní část

Senzor usednutí

SensoWash® e – bezpečný a energeticky úsporný.
Se SensoWash® e doplňuje Duravit svá bidetová 

sedátka o novou variantu, speciálně určenou 

pro evropský trh. V této variantě je již v přístroji 

integrováno jištění odpovídající EN 1717, takže 

se nabízí zjednodušená montáž. K tomu je sedátko 

vybaveno funkcemi pro inteligentní zacházení s přírodními zdroji: 

Aktivováním energeticky úsporného módu se na příštích osm hodin 

deaktivuje vyhřívání sedátka. Tento proces se opakuje každý den ve 

stejnou dobu. Takže může být vyhřívání sedátka pohodlně přes noc 

vypnuto. Teplá voda je ohřívána až v případě potřeby, zato ale v 

požadovaném množství. Ještě většího komfortu než doposud je 

dosaženo již v dodávce obsaženou výměnnou sprchovou hlavicí se 

speciálním jemným proudem. 

Stejně jako ostatní modelové varianty se vyznačuje SensoWash® e 

atraktivním designem, který byl mnohonásobně oceněn - hodící se 

pro pět top designových sérií. 

www.sensowash.com

NOVÉ!



Duravit závěsné WC s Rimless technologií. Efektivní splachování - 

optimální hygiena. Díky tvaru splachovacího okraje u Duravit WC s 

Rimless splachovací technologíí, umožňuje inovativní vedení vody. 

Vzhledem k silnému oplachu jsou garantovány perfektní a hygie-

nické výsledky splachování již při 4,5l vody. A díky otevřenému a 

dobře přístupnému splachovacímu kruhu, je jednodušší udržovat 

klozet v čistotě. Rimless technologií u závěsných klozetů, naleznete 

u sérií Darling New, DuraStyle a Happy D.2. 

B
es

t.-
N

r.
 0

01
26

2/
72

.0
2.

14
.5

.1
 · 

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

· W
e 

re
se

rv
e 

th
e 

ri
gh

t 
to

 m
ak

e 
te

ch
ni

ca
l 

im
pr

ov
em

en
ts

 a
nd

 e
nh

an
ce

 t
he

 a
pp

ea
ra

nc
e 

of
 t

he
 p

ro
du

ct
s 

sh
ow

n.

Dynamické 

vedení vody

Vynikající splachovací 

schopnost i při malém 

množství vody

SensoWash® e

Rimless 
technologie

+   čistý a hygienický

+    efektivní

+   inovativní

+   moderní design

+   volitelně s povrchovou úpravou WonderGliss

Rimless technologie 
od Duravitu

Hygienické, zcela 

otevřené splachování bez 

odstřiků mimo mísu

Zcela otevřený 

splachovací kruh 

pro lehčí údržbu

+

Darling New
hloubka 540mm s 
Durafix upevněním

Happy D.2
hloubka 540mm s 
Durafix upevněním

hloubka 540mm

DuraStyle
hloubka 540mm s 
Durafix upevněním

DuraStyle

hloubka 620mm 
pro SensoWash® s 
Durafix upevněním

DuraStyle
hloubka 700mm WC Vital 
(bezbariérový) s 
Durafix upevněním

DuraStyle
hloubka 620mm 
pro SensoWash® s 
Durafix upevněním

Happy D.2

Inovativní pro ještě více 

čistoty a komfortu: 

úprava WonderGliss

Díky moderní 

technice, perfektní 

splachování již při 

4,5l vody

Výborný poměr cena-výkonModerní design

Dynamické vedení 

vody

Efektivní 

bezokrajové 

oplachování 

vnitřní části 

klozetu

Hygienické, 

zcela otevřené 

splachování 

bez odstřiků 

mimo mísu

Zcela otevřený 

splachovací kruh 

pro lehčí údržbu

Čistý a hygie-

nický, rychlá 

a jednoduchá 

údržba

Čistota, 

100% keramika, 

žádný plastový 

rozdělovač

NOVÉ!


