
Renett Air
Ett unikt duschsystem som sätter en ny standard för bidésitsar

Nyhet
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Enbart montage direkt på toaletten 
Med en innovativ design ger Renett helt nya möjligheter. Den kompakta bidésitsen 
smälter på ett naturligt sätt in i badrummets miljö och gör dig ren och torr med bara ett 
knapptryck. 
bara ett knapptryck. 
Vad betyder det? 
Renetts konstruktion undviker all form av åverkan på badrummets tätskikt och väggen 
kan hållas helt fri utan behov av väggmontage. Alla funktioner finns i sitsen, en smart 
kompakt blandare, en effektiv men tyst fläkt, samt den användarvänliga kontrollen. 

Lätt och enkel att installera
Eftersom Renett Air är en helintegrerad bidésits blir installationen väldigt enkel med färre 
slangar och rördragningar. Renett Air har en sists utan smutsfällor och en integrerad 
hygienkant. Sitsen är även konstruerad för att stabilisera hela konstruktionen och undvika 
skador vid oaktsam användning. 

Hållbart
Renett har en smart konstruktion som inte bara gör den kompakt, den passar alla 
vanligt förekommande toaletter. Dessutom kommer den med ett utbytbart lock som 
liksom sittdelen är enkelt att byta ut. Alla komponenter ersätts smidigt och ger en lång 
livscykel till en lägre kostnad. Då Renett endast monteras på toalettstolen blir även 
återställningen enkel och kostnadseffektiv.
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Dubbla munstycken ger en avsevärt förbättrad rengöring vilket medför att bidésitsen kan 
användas av alla oavsett förutsättningar. Med Renett Air kan du välja mellan individuell 
styrning eller helautomatiskt program.  

Vid individuell inställning kan Renett Air valfritt användas med ett eller två spol-munstycken, 
samt med eller utan torkfunktion.  Alla reglage är lätttillgängliga och den kommer med en 
tydlig handkontroll för användaren.
 
Processen inleds med en skonsam vattenspolning med tempererat vatten via det bakre 
vertikala och det främre horisontella munstycket.  Förspolningen kan individen själv styra till 
önskad vattentemperatur alternativt använda det helautomatiska programmet. 

Även vattentryck och vattentemperatur vid rengöring kan justeras och nås enkelt direkt på 
sitsens sida. Det främre munstycket ger särskilt kvinnor rätt förutsättningar då vattenstrålen 
spolar bakåt varför onödiga urinvägsinfektioner kan undvikas. 

Efter rengöringen följer en behaglig varmluft där den effektiva och tysta fläkten torkar torrt. 
Renett Air har även behaglig nattbelysning som guidar användaren i mörker.

Hur fungerar Renett Air vid användning?

Välj mellan individuell 
styrning eller helautomatiskt 

program.
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Skonsam vattenspolning 
med tempererat vatten via 
det bakre vertikala och det 

främre horisontella 
munstycket.

Behaglig varmluft där 
den effektiva och tysta 

fläkten torkar torrt.
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Nätspänning: 230V

Spänning bidésits: 48 VDC

Kabellängd: 48V 3 m, 230V 2 m

Kapslingsklasser: Bidésits/Trafo: IP24/IP68

Vattentemperatur: */** Justerbart, max 38 grader

Sittvakt: Microbrytare

Vattenflöde: Max 11 L / minut

Effektförbrukning: max 750 W

Nettovikt: produkt 10 kg

Max brukarvikt: sits 200 kg

        * Gäller vid inkommande VV 60ºC och KV 12ºC

        ** Vid avvikande temp. se instruktion termostatblandare

Art nr C310-0300 Renett Air

Art nr C311-0001 Renett Armstöd par, uppfällbara

PRODUKTFAKTA

Renett Air kommer med en rad 
olika tillbehör för att användaren 
alltid ska få ut det mesta av sin 

Renett Air.

 Kontakta oss för utprovning eller 
en genomgång av hur Renett 

faktiskt gör skillnad.

Moveum 
023-792200 

info@moveum.se

Besök gärna www.moveum.se


