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 Η νέα έννοια της υγιεινής
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IT’S TIME
TO RELAX
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Αφού δεν χρησιμοποιείτε στεγνό χαρτί για να καθαρίσετε τα χέρια σας, γιατί να το χρησιμοποιείτε για τα ευαίσθητα σημεία του 
σώματος;

To ηλεκτρονικό μπιντέ USPA είναι μια συσκευή ατομικής υγιεινής, σχεδιασμένη για να προσφέρει καθαριότητα και ευεξία  σε όλους 
και ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στους ηλικιωμένους.  

Κατασκευάζεται από αντιβακτηριακό πλαστικό ABS, σε δύο μοντέλα, το κάθε μοντέλο σε τρία σχήματα.

Εφαρμόζει στις περισσότερες λεκάνες της αγοράς.

ηλεκτρονικό μπιντέ USPA
κάθισμα τουαλέτας - μπιντέ - ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ

Παθολογία

Είναι ιδανικό για άτομα που έχουν ειδικές παθήσεις, 
όπως αιμορροΐδες. Πολλοί πάσχοντες από αιμορροΐδες 
χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό μπιντέ με μεγάλη ευκολία, 
αποφεύγοντας εκδορές κι ερεθισμούς. 
Ασθενείς που έχουν υποστεί χειρουργική επέμβαση στην 
εν λόγω περιοχή θα νιώσουν ανακούφιση και άνεση από τη 
χρήση του.

Γυναικεία υγιεινή

Η ευκολία πλύσης οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της 
νύχτας, προσφέρει άνεση και ξενοιασιά κατά τη διάρκεια των 
δύσκολων ημερών του μήνα, αλλά και σε περιπτώσεις συχνών 
ερεθισμών ή πρόσφατης επέμβασης.
Οι μητέρες που έχουν γεννήσει πρόσφατα είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες σε αυτή την περιοχή.  Με τη χρήση των λειτουργιών 
μπιντέ, η πλύση δεν είναι πια επώδυνη.

Ηλικιωμένοι

Όσο μεγαλώνουμε, η χρήση της τουαλέτας γίνεται ένα όλο και 
πιο δύσκολο έργο, στο οποίο ίσως αναγκαζόμαστε να ζητούμε 
βοήθεια. Αυτό μπορεί να μειώσει την αυτοεκτίμηση μας.  Το 
μπιντέ USPA μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της 
αυτοπεποίθησής σας και να σας επιτρέψει να ανακτήσετε την 
ανεξαρτησία σας!

Το νερό καθαρίζει καλύτερα από ό, τι το χαρτί

Το νερό είναι πιο αποτελεσματικό από το στεγνό χαρτί. Αλλά 
αυτό το γνωρίζετε ήδη.

Ένα νέο επίπεδο άνεσης

Παρέχει μια χαλαρωτική εμπειρία καθαρισμού σε αντίθεση με 
τη χρήση χαρτιού τουαλέτας.  Το χαρτί συχνά προκαλεί εκδορές 
στις ευαίσθητες περιοχές και περιέχει στοιχεία που οδηγούν σε 
περαιτέρω ερεθισμό.
 
Φιλικό προς το περιβάλλον

Αποφεύγοντας τη χρήση χαρτιού τουαλέτας, μειώνουμε τη 
συνολική σπατάλη χαρτιού, γλυτώνοντας εκατομμύρια δέντρα 
ετησίως.

Πραγματικά υγιεινό

Η πλύση με νερό μειώνει αποτελεσματικά τον πολλαπλασιασμό 
βακτηρίων. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας 
χαρτί τουαλέτας, αντί να απομακρύνουμε τα βακτήρια, 
τα εξαπλώνουμε στη γύρω περιοχή!  Η χρήση μπιντέ 
πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση των χεριών σας.

γιατί ηλεκτρονικό μπιντέ USPA;
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Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA καθαρίζει σχολαστικά τις ευαίσθητες περιοχές του σώματος χρησιμοποιώντας ψεκασμό νερού με 
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.  Διαθέτοντας 2 ακροφύσια - ένα κατευθυνόμενο στην οπίσθια περιοχή και ένα σχεδιασμένο για τον 
γυναικείο καθαρισμό, καλύπτει τις ανάγκες προσωπικής υγιεινής για άνδρες και γυναίκες.

Η εύκολη και αυτόματη λειτουργία των ακροφυσίων πλύσης, ρυθμίζεται με τα πλήκτρα αφής ή το τηλεχειριστήριο: απλά επιλέξτε τον 
ψεκασμό και ρυθμίστε την ένταση της ροής, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!  τα ακροφύσια καθαρίζονται αυτόματα μετά από κάθε χρήση, εξασφαλίζοντας υγιεινή λειτουργία χωρίς κόπο.  

Πλύση υγιεινής
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6035R
. . . για περισσότερες 

λειτουργίες

7000
. . . για βασικές

λειτουργίες

Αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων

Πλύση οπίσθιας περιοχής

Πλύση εμπρόσθιας περιοχής

Παλμικό μασάζ

Πρόγραμμα αυτόματης λειτουργίας

IIP | Παλμική ώθηση νερού
Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης

Ψεκασμός νερού με αέρα

Λειτουργία για παιδιά

Ρυθμιζόμενη διαδρομή 
ακροφυσίων πλύσης

λειτουργίες πλύσης υγιεινής
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Με ένα άγγιγμα του τηλεχειριστηρίου 
ενεργοποιήτε το στέγνωμα με θερμό 
αέρα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε 
ένα από τα 5 επίπεδα ρύθμισης.

Στέγνωμα
λειτουργία στεγνώματος 6035R 7000

θερμός αέρας
5 επίπεδα ρύθμισης
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Με τη λειτουργία της αυτόματης αφαίρεσης 
οσμών, το ηλεκτρονικό μπιντέ  USPA 
βοηθά στην απαλλαγή από δυσάρεστες 
οσμές κατά τη χρήση της τουαλέτας. Μέσω 
του φίλτρου απόσμησης απομακρύνει 
αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, 
αφαιρώντας πραγματικά τις οσμές, αντί να 
τις καλύπτει.

Όταν η συσκευή είναι σε χρήση, η λειτουργία 
απόσμησης ξεκινά αυτόματα (maximum 
χρόνος λειτουργίας 20 λεπτά)  -  μόλις ο 
χρήστης σηκωθεί, η λειτουργία σταματά 
αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Απόσμηση

φίλτρο απόσμησης

λειτουργία αφαίρεσης οσμών 6035R 7000
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Θερμαινόμενο κάθισμα
Το θερμαινόμενο κάθισμα εξαλείφει 
το "παγωμένο άγγιγμα" που συνήθως 
βιώνουμε όταν καθόμαστε στην 
τουαλέτα κατά τη διάρκεια των κρύων 
ημερών του χειμώνα.

Θα εκπλαγείτε από την ευχαρίστηση 
της άνεσης και ζεστασιάς του 
θερμαινόμενου καθίσματος.

θερμαινόμενο κάθισμα 6035R 7000
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία:
- δωματίου - χαμηλή
- μεσαία - υψηλή
- 34 °C - 40 °C
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Το κάθισμα του ηλεκτρονικού 
μπιντέ USPA είναι κατασκευασμένο 
από αντιβακτηριακό πλαστικό ABS 
και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
μικροβίων.

Αντιβακτηριακό & Soft Close

εξοπλισμένο με μηχανισμό Soft-Close, 
που κατεβάζει το κάλυμμα σταδιακά κι 
αθόρυβα.

Αντιβακτηριακό & Soft Close 6035R 7000
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Λειτουργίες

Self-cleaning | αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων: Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματο ξέπλυμα 
των ακροφυσίων, πριν και μετά από κάθε χρήση.

6035R 7000
Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής: Ενεργοποιεί το ακροφύσιο οπίσθιας πλύσης, το οποίο 
ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου για να 
ταιριάζει στο δικό σας σώμα.  Το ακροφυσίο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας 
μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.

Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής: Το ακροφύσιο εμπρόσθιας πλύσης ψεκάζει νερό για 60 
δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου για να ταιριάζει στο δικό σας 
σώμα.  Το ακροφυσίο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η 
θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.

Pulsation | Παλμικό μασάζ: Ρυθμικός μεταβλητός ψεκασμός, για αποτελεσματικό μασάζ και 
ανακούφιση

Stop: Οι λειτουργίες σταματούν αυτόματα όταν ο χρήστης σηκωθεί. Μπορείτε όμως να διακόψετε 
οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, πατώντας το "Stop".

Auto | Αυτόματη λειτουργία: Πρόγραμμα για διαδοχική πλύση - παλινδρόμηση ακροφυσίου - μασάζ 
και στέγνωμα.

IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης: Πολύτιμη βοήθεια στην 
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Η συχνότητα της παλμικής ώθησης νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 
διαφορετικούς ρυθμούς και 5 επίπεδα πίεσης.

Air | Ψεκασμός νερού με αέρα: Ο απαλός ψεκασμός νερού με αέρα, επιτυγχάνει αποτελεσματική 
πλύση αλλά και εξοικονόμηση νερού.

Kids | Λειτουργία για παιδιά: Προσαρμόζει όλες τις λειτουργίες, όπως τη διάρκεια και τη θερμοκρασία, 
ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά. Πραγματοποιείται πλύση με παλινδρόμηση του ακροφυσίου και 
στέγνωμα με θερμό αέρα.

Dry | Στέγνωμα: θερμός αέρας εκλύεται για 3'. Eπιλέξτε ανάμεσα σε 2 επίπεδα έντασης  στεγνώματος 
και 5 επίπεδα θερμοκρασίας αέρα.

Stop Stop

Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης: Η διαδρομή μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τις 5 
διαθέσιμες επιλογές. Μετά τη χρήση, τα ακροφύσια θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση.
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Χαρακτηριστικά

6035R 7000

Ασφάλεια | Πιστοποίηση: Η συσκευή διαθέτει πολλαπλές ασφάλειες για την προστασία του χρήστη 
και πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς λειτουργίας.

θερμοκρασία στεγνώματος: Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Πίεση νερού: Ρυθμιζόμενη, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Θερμαινόμενο κάθισμα: Προσφέρει ευχάριστη επαφή με το σώμα, με 3 επιλογές θερμοκρασίας.

Economy | Εξοικονόμηση ενέργειας: Με αυτή την επιλογή, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση 
εξοικονόμησης ενέργειας. Η θερμοκρασία νερού και καθίσματος, διατηρείται στους 30ºC. Όταν θελήσετε 
να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αυτή θα επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις και θα επιστρέψει και πάλι σε 
κατάσταση "Economy" μετά το πέρας της χρήσης.

Αυτόματη απόσμηση: Βοηθά στην απαλλαγή από δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση της τουαλέτας. 
Μέσω του φίλτρου απόσμησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, αφαιρώντας 
πραγματικά τις οσμές, αντί να τις καλύπτει. Η απόσμηση ξεκινά αυτόματα κατά τη χρήση και σταματά 60 
δευτερόλεπτα αφότου σηκωθείτε.

Αισθητήρας On/Off: Η συσκευή ‘καταλαβαίνει’ πότε είναι κατειλημμένη.

Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η συσκευή αντιμετωπίσει κάποιο 
πρόβλημα, με τη λυχνία ‘Power’ να αναβοσβήνει. 

Χειριστήρια: 6035R  Aσύρματο τηλεχειριστήριο
        7000   Εργονομικό πλαϊνό χειριστήριο αφής για επιλογή μεταξύ των λειτουργιών. 

Soft-close: Με μια απαλή δική σας ώθηση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός soft-close. Το κάλυμμα του 
καθίσματος κατεβαίνει σταδιακά κι αθόρυβα. 

Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου: Λειτουργία πολύ χρήσιμη σε κοινόχρηστες τουαλέτες, 
όπου είναι εγκατεστημένες πολλές συσκευές. Συνδέει κάθε συσκευή με το δικό της τηλεχειριστήριο, προς 
αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συσκευών.
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ηλεκτρονικό
μπιντέ USPA

ατομική υγιεινή
για όλους

Το μοντέλο Uspa 6035R σας προσφέρει ολοκληρωμένη 
ατομική υγιεινή, όπως ακριβώς θέλετε. Επιλέξτε την 
επιθυμητή λειτουργία πλύσης και στεγνώματος - με 

δύο ακροφύσια μεταβλητής θερμοκρασίας και έντασης 
ψεκασμού - και προσαρμόστε την στις δικές σας 

ανάγκες. 

Συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο που ρυθμίζει όλες τις 
λειτουργίες Επίσης υπάρχουν και πλαϊνά χειριστήρια 

αφής, για χειρισμό σε περίπτωση βλάβης του 
τηλεχειριστηρίου..

Ο ενσωματωμένος διακόπτης ασφαλείας θα 
απενεργοποιήσει όλες τις λειτουργίες μόλις σηκωθείτε 
από το κάθισμα.  Το σύστημα αυτοδιάγνωσης θα σας 

ενημερώσει εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, με τη 
λυχνία Power να αναβοσβήνει.

Με απλά λόγια, η συσκευή ηλεκτρονικού μπιντέ 
USPA είναι κάτι που ολόκληρη η οικογένειά σας θα 

απολαμβάνει για χρόνια !
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DESIGN Π: 388 Μ: 504 Υ: 144 mm

15

σε τρία σχήματα
για καλύτερη 

προσαρμοστικότητα

STANDARD Π: 397 Μ: 490 Υ: 144 mm

USPA
6035R

COMFORT Π: 392 Μ: 520 Υ: 144 mm

χρόνια
εγγύηση
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πλύση υγιεινής
πραγματοποιείται με 2 ακροφύσια πλύσης, αυτοκαθαριζόμενα 
μετά από κάθε χρήση και ρυθμιζόμενα σε 5 θέσεις.

Επιλογές πλύσης
οπίσθια ή εμπρόσθια περιοχή
μεταβλητός ψεκασμός
ψεκασμός με νερό και αέρα
αυτοματοποιημένη επιλογή πλύσης + στεγνώματος
λειτουργία για παιδιά
λειτουργία “IIP” | εντατική παλμική ώθηση νερού προς 
διευκόλυνση της εντερικής κένωσης

Νερό
διαρκής θέρμανση, ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα 34-40°C 
ρυθμιζόμενη πίεση 5 επίπεδα max 1L/min

Ασφάλεια
2 διακόπτες
θερμική ασφάλεια
κατανάλωση ενέργειας 1100 - 1309 W

στέγνωμα
μέσω υπέρυθρων ακτίνων θερμού αέρα με 5 επίπεδα ρύθμισης

Ασφάλεια
θερμικός διακόπτης
κατανάλωση ενέργειας 280 - 333 W

θερμαινόμενο κάθισμα
με ρύθμιση θερμοκρασίας 3 επίπεδα 34-40°C

Ασφάλεια
θερμικός διακόπτης
κατανάλωση ενέργειας 55 - 65 W
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ειδικά χαρακτηριστικά
Αυτόματη αφαίρεση οσμών

Αισθητήρας On/Off “αφής” ενεργοποίηση με την χρήση

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Τηλεχειριστήριο (μπαταρίες ΑΑΑ x 3)

Πλαϊνοί διακόπτες λειτουργίας

Soft-Close, αθόρυβο κατέβασμα καλύμματος

Σύστημα αυτοδιάγνωσης

Εύκολη εγκατάσταση (σε λιγότερο από 1 ώρα),
προσαρμογή στις περισσότερες τυποποιημένες λεκάνες 

Σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς         
ΕΝ 61000, 55014, 60335, 50366

2 year
GUARANTEEEN 

6035R
λειτουργίες
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ηλεκτρονικό
μπιντέ USPA

Το μοντέλο Uspa 7000 αποτελεί την οικονομική πρόταση ηλεκτρονικού μπιντέ, χωρίς όμως να 
υστερεί σε άνεση.  Διατηρώντας τις βασικές λειτουργίες της πλύσης υγιεινής, σας προσφέρει 
ολοκληρωμένη καθαριότητα, όπως ακριβώς θέλετε.  Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από τον 
εργονομικά σχεδιασμένο πλαϊνό πίνακα ελέγχου, προσαρμόστε την θερμοκρασία του νερού και 

ρυθμίστε την θέση των ακροφυσίων πλύσης στις δικές σας ανάγκες.

Επίσης, ο ενσωματωμένος διακόπτης ασφαλείας θα απενεργοποιήσει όλες τις λειτουργίες μόλις 
σηκωθείτε από το κάθισμα.  Το σύστημα αυτοδιάγνωσης θα σας ενημερώσει εάν παρουσιαστεί 

κάποιο πρόβλημα.

7000

STANDARD DESIGNCOMFORT

520 mm

45
8 

m
m

504 mm

45
7 

m
m

490 mm

46
0 

m
m



USPA
7000
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σε τρία σχήματα
για καλύτερη 

προσαρμοστικότητα

DESIGN Π: 457 Μ: 504 Υ: 157 mmSTANDARD Π: 460 Μ: 490 Υ: 157 mm COMFORT Π: 458 Μ: 520 Υ: 157 mm

χρόνια
εγγύηση
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πλύση υγιεινής
2 ακροφύσια πλύσης, αυτοκαθαριζόμενα μετά από κάθε χρήση 
και ρυθμιζόμενα σε 5 θέσεις.

Επιλογές πλύσης
οπίσθια ή εμπρόσθια περιοχή
μεταβλητός ψεκασμός

Νερό
διαρκής θέρμανση, ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα 34-40°C 
ρυθμιζόμενη πίεση 5 επίπεδα max 1L/min

Ασφάλεια
2 διακόπτες
θερμική ασφάλεια
κατανάλωση ενέργειας 1100 - 1309 W

7000
λειτουργίες

2 year
GUARANTEEEN 

ειδικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας On/Off “αφής” ενεργοποίηση με την χρήση

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Πλαϊνός πίνακας ελέγχου

Soft-Close, αθόρυβο κατέβασμα καλύμματος

Σύστημα αυτοδιάγνωσης

Εύκολη εγκατάσταση (σε λιγότερο από 1 ώρα),
προσαρμογή στις περισσότερες τυποποιημένες λεκάνες 

Σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς
κανονισμούς ΕΝ 1717, 60335, 62233, 55014, 61000

Ρυθμιζόμενη θέση
ακροφύσιων πλύσης

Ευφυής λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας

Πλύση εμπρόσθιας
περιοχής

Πλύση πίσω
περιοχής

Ρυθμιζόμενη πίεση νερού

Stop

Θερμαινόμενο νερό με ρύθμιση 
μεταβλητής θερμοκρασίας



πώς να μετρήσετε την λεκάνη της τουαλέτας σας 

οδηγός επιλογής
6035R - 7000

εύκολη 
εγκατάσταση

συμβατότητα

Tα καθίσματα μπιντέ Uspa είναι διαθέσιμα σε 2 μοντέλα, το 6035R και το 7000.  Το 
κάθε μοντέλο διατίθεται σε τρία σχήματα - Standard - Comfort & Design - με μικρές 
διαφοροποιήσεις στο σχήμα για καλύτερη προσαρμοστικότητα.  

Παρ’ όλες τις προηγμένες λειτουργίες που προσφέρουν, τα καθίσματα μπιντέ Uspa 
τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα και αφαιρούνται επίσης εύκολα.

Προσαρμόζονται στις περισσότερες λεκάνες της αγοράς.  Για να βρείτε την κατάλληλη 
διάσταση, παρακαλούμε ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

ζητήστε το πατρόν
για δοκιμή στη

λεκάνη σας

Μέτρηση Α
από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, μέχρι την άκρη 
του εμπρόσθιου χείλους της λεκάνης.

Μέτρηση B
το κάθισμα μπιντέ χρειάζεται ένα ελάχιστο "επίπεδο" διάκενο 40 mm 
από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, έως το καζανάκι 
- ή το οπίσθιο τέλος της λεκάνης σε περίπτωση απλής ή κρεμαστής 
λεκάνης.

Μέτρηση C
η απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών στερέωσης του 
καθίσματος.
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AB

C

ΒΗΜΑ 1:
επιλέξτε το μοντέλο της αρεσκείας σας:
6035R για περισσότερες λειτουργίες ή

7000 για πιο προσιτή τιμή

ΒΗΜΑ 2:
μετρήστε τις διαστάσεις της λεκάνης σας όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα.



23

κατάλληλες λεκάνες GSI Italy

Standard:
7712 Modo κρεμαστή / 55 εκ.
MCITY18 City κρεμαστή / 53 εκ.

Comfort:
7710 Modo κρεμαστή / 51 εκ.
7712 Modo κρεμαστή / 55 εκ.

Design:
8617
8817
8810
7712
8612
8615
8618
8712
8812
8815
8818
8915

 Norm Χ.Π. / 68 εκ.
Pura Χ.Π. / 68 εκ.
Pura Υ.Π. / 55 εκ.
Modo κρεμαστή / 55 εκ.
Norm κρεμαστή / 55 εκ.
Norm Swirl κρεμαστή / 55 εκ.
Norm κρεμαστή / 50 εκ.
Classic κρεμαστή / 53 εκ.
Pura κρεμαστή / 55 εκ.
Pura Swirl κρεμαστή / 55 εκ.
Pura κρεμαστή / 50 εκ.
Kube Swirl κρεμαστή / 55 εκ.

Σε περίπτωση αγοράς νέας λεκάνης, ζητήστε από το κατάστημα να σας προτείνει την κατάλληλη λεκάνη 
GSI Italy για το κάθισμα μπιντέ USPA που έχετε επιλέξει.

ΒΗΜΑ 3:
ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, ώστε να  είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο 
σχήμα για την λεκάνη σας.

Σημ.: παρέχεται πατρόν για δοκιμή σε λεκάνη.

Standard
Design

Comfort
Design ComfortΜέτρηση

A
B
C

A
B
C

430 - 455 mm430 - 455 mm 470 - 490 mm470 - 490 mm455 - 470 mm455 - 470 mm

140 - 240 mm140 - 240 mm

πάνω από 40 mmπάνω από 40 mm
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Showroom Αθηνών
17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
Ν.Κηφισιά, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210.62.02.003

04
/2

01
5

Κεντρικά:
Αποθήκες - Showroom Θεσσαλονίκης
14ο χλμ Θεσ/νίκης-Βασιλικών,
Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τηλ. 2310.463.003

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

www.baklatsidis.gr
e-mail: sales@baklatsidis.gr

JOIN US ON

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

www.baklatsidis.gr  -  sales@baklatsidis.gr
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον κατάλογό μας


