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Uitrusting Basic Comfort

Anale reiniging  
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Vaginale reiniging  

Verstelbare spuitmond  

Instelbare intensiteit van de spuitmond (waterdruk)  

Oscillatie (automatische beweging naar voren en achteren  
van de spuitmond) - 

Pulsering (automatische stijging en daling van de waterdruk  
bij het reinigen) - 

Gecombineerde douche (oscillerende & pulserende  Waterstraal) - 

Drogerfunctie met instelbare temperatuur - 

Watertemperatuur instelbaar  

Deksel en zitting met softclosure  
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Verwarmde zitting  

Instelbare zittingtemperatuur  

Eenheid kan bij het reinigen volledig verwijderd worden  

Automatisch openen en sluiten - 
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d Zelfreiniging van de spuitmond voor en na elke wascyclus  

Verwijderbaar mondstuk voor het reinigen  

Roestvrijstalen spuitmondlichaam en verchroomd ABS-mondstuk  
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e Ontgeurder (luchtafzuiging)  

Gebruik van hygiënische materialen voor zitting en functionele eenheid  
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ie Handmatig instelbare timer om energie te besparen  

Automatische energiebesparing  
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k Verborgen wateraansluiting  

Verborgen elektrische aansluiting  
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Belgaqua  

Kinderveiligheid  

DVGW, SVGW  

EN 1717, EN 997, CE  

Elektriciteitscertificaten IEC, UL, CE, EN, GB ...  

Waterisolatiecertificaten IP 64 / IP 67  

V-care – technische details Voor bouw en planning: eenvoudige installatie

AANSLUITSITUATIE
STORTBAK

KERAMIEK
PLAATSEN

KERAMIEK MET DE
HAND AANDRAAIEN

POLYSTYREEN
DRAGER VERWIJDEREN

KERAMIEK
VASTDRAAIEN

WATERSLANG
AANSLUITEN

ELEKTRICITEIT
AANSLUITEN

BIDETZITTING
MONTEREN

SCHROEVEN AAN DE
BIDETZITTING AFDEKKEN

INSCHAKELEN,
KLAAR

De installatie gebeurt op dezelfde manier als voor  
gebruikelijke wand-wc‘s. Het enige verschil is dat er 
in de buurt van de wc stroom- en wateraansluitingen  
moeten liggen. De installatie duurt even lang als een  
normale wc-installatie. Na de installatie van V-care volgen 
nog een aantal functietesten. De testen duren normaal 
gezien zo‘n 15 minuten.

De spoelrandloze douche-wc



V-care – het VitrAliserende gevoel maakt het verschil

V-care is de nieuwe generatie douche- 
wc‘s. Het assortiment maakt indruk 
met zijn unieke zuiverheid en 
comfort. Het werd ontworpen in 
samenwerking met de gerenom-
meerde designstudio NOA en 
versmelt design en functiona-
liteit tot een tijdloos en elegant 
keramisch sanitair – nog een 
hoogtepunt van VitrA Bad. V-care 
is perfect afgestemd op moderne 
eisen en stelt een nieuwe hygiënes-
tandaard.
 
De elegante vormen en het universele design 

maken van V-care een douche-wc die probleemloos 
in elke moderne badkamer geïntegreerd kan wor-
den. De combinatie van bidet en wc bespaart ook 
ruimte. Dankzij de intelligente constructie zijn  
er geen water- en stroomaansluitingen te zien – 
V-care heeft een uitstekend uiterlijk ontwerp. De
douche-wc beschikt over een uitschuifbare reini-
gingsspuitmond. Deze kan eenvoudig bediend  
worden met de afstandsbediening. De verstel- 
bare spuitmond en de regelbare waterdruk zor-

gen voor een optimale vaginale en anale hygië- 
ne. Dankzij de variabele watertemperatuur is de 

reiniging bijzonder aangenaam. Na elk gebruik 

reinigt de roestvrijstalen spuitmond zich-
zelf. Bovendien neutraliseert de luch-

tafzuiging met koolstoffilter auto-
matisch alle geuren die ontstaan. 
Een instelbare zittingsverwar-
ming zorgt heel het jaar lang 
voor de juiste comfortabele tem-
peratuur en de voorgeprogram-
meerde energiebesparings- 

modus bespaart stroom wanneer 
de douche-wc niet gebruikt wordt.

In de Comfort-versie kan V-care volle-
dig zonder contact gebruikt worden. Met 

de afstandsbediening of sensor opent en sluit 
het deksel automatisch. Na het wassen zorgt een 
geïntegreerde drogerfunctie voor optimale hygiëne 
zonder papier.
 
De temperatuur van de drogerfunctie kan indivi-
dueel ingesteld worden. V-care werd ontworpen en 
uitgerust als premium douche-wc en is gemakkeli-
jk te reinigen. Het spoelrandloze design zorgt voor 
een vlak en glad oppervlak, waardoor afzettingen 
eenvoudiger te verwijderen zijn dan bij gebruikelijke 
wc‘s. De randloze vorm zorgt voor een duidelijke lijn 
en extra hygiëne.

VERWARMDE
ZITTING

VERSTELBARE
SPUITMOND

VAGINALE  
HYGIËNE

ANALE HYGIËNE

OSCILLERENDE 
WATERSTRAAL

PULSERENDE
WATERSTRAAL

OSCILLERENDE &  
PULSERENDE   

WATERSTRAAL 
(GECOMBINEERDE  

DOUCHE)

REINIGING VAN  
DE SPUITMOND

DROGERFUNCTIE
GEURAFZUIGING

Het instapmodel: V-care Basic

Het premium model: V-care Comfort

• Vaginale & anale hygiëne
• Verstelbare spuitmond
• Instelbare waterdruk
• Instelbare watertemperatuur
• Autom. beweging voor- en achteruit van spuitmond
• Autom. pulserende waterdruk
• Gecombineerde douche (oscillerende &  

pulserende  Waterstraal)
• Drogerfunctie met instelbare temperatuur 

(aanbevolen door de dermatologen en proctologen)
• Verwarmde zitting met instelbare zittingtemperatuur
• Automatisch openen en sluiten van de zitting
• Automatische reiniging van de afneembare roestvrijstalen 

leiding voor en na elke wasbeurt
• Automatisch energiebesparend systeem en  

stand-bymodus in de winter

Als u een badkamer plant, kunt u in alle rust de 
douche-wc van VitrA plaatsen: door het intelligente 
design van het product en de technische know-how 
voldoet VitrA Bad bovendien aan alle van kracht  
zijnde bestaande certificeringen, waaronder de type 
III-verklaring volgens ISO 14025 van het Institut für 
Bauen und Wohnen, en de norm EN 1717. Als u 
duurzaamheid belangrijk vindt, bent u bij VitrA Bad 

ook in goede handen: het gepatenteerde systeem 
voor duurzaamheidsmanagement „Blue Life“ van 
de Turkse bouwproductengroep Eczacibasi – waar-
bij VitrA Bad als onderneming hoort – ontving in 
2014 de Europese milieuprijs. Ook voor familie- en 
generatiebadkamers is de douche-wc van VitrA zeer 
geschikt, dankzij de kindveilige verstopping van de 
componenten en de intuïtieve bediening. 

Voor bouw en planning: VitrA voldoet aan alle normen en standaarden

V-care

Productbeschrijving Referentie B x D (mm)

V-care douche-wc VitrAflush 2.0

Wand-wc
Zonder spoelrand
3/6 liter spoelvolume
Diepspoeler
Met verborgen bevestiging bovenaan
 
Wc-zitting
Thermoplastisch
Zitting in Crastin (bijzonder vlak,  
gemakkelijk te reinigen en resistent 
Basic met softclosure
Comfort met gemotoriseerde opening/sluiting

 Basic 5674B403-6123 380 x 600 
 Comfort 5674B403-6124 380 x 600 

possibilité de cacher  
le raccordement eau  
et électricité (1/2”) 

• Vaginale & anale hygiëne
• Verstelbare spuitmond
• Instelbare waterdruk
• Instelbare watertemperatuur
• Verwarmde zitting, instelbare 

zittingtemperatuur
• Automatische reiniging van de afneembare  

roestvrijstalen leiding voor en na elke wasbeurt


