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Vozka v tomto čísle představuje nabídku 
tří firem, které nabízejí elektronické bide-
ty. 

Samozřejmě nejde o reprezentativní 
přehled, ale tip na velmi potřebnou po-
můcku. Pro paraplegiky velmi užitečnou 
a pro kvadruplegiky významnou kom-
penzační pomůcku. 

Elektronické bidety nejen zajišťují in-
timní osobní hygienu a zvyšují soběstač-
nost, ale, a to možná především, odstraňu-
jí nezbytnost další osoby u těchto velmi 
osobních úkonů. 

 
Přídavný elektronický bidet se montu-

je na WC mísu místo klasického prkénka. 
Základní (levnější) bidety jsou vybaveny 
vysouvací oplachovací tryskou mířící na 
konečník, oplachem této trysky, nádržkou 
na vodu a ohřevem vody. Dražší varianty 
mají trysku pro očistu intimních ženských 
partií, masáž, sušení aj. 

 
Bidety s jen základními funkcemi 

(ohřev vody a oplach) mají ovládací tla-
čítka na nahmatání zboku bidetu, bidety 
s více funkcemi mají po straně přehledný 
ovládací panel. 

 
Prkénko elektronického bidetu je vy-

baveno plynulým sklápěním krytu. 
K instalaci elektron. bidetu je zapotře-

bí přívodu vody (přívod vody do nádrže 
WC se vybaví rozdvojkou) a pevné elek-
trické zásuvky 230 V. 

 
Přídavné elektronické bidety jsou 

vhodné na většinu standardních kera-
mických mís. Může se však stát, že na 
vaši mísu vhodný není nebo sedák bidetu 
tvarově neodpovídá keramice. Vhodnost 
bidetu je možno ověřit pomocí papírové 
šablony, kterou vám firmy rády zdarma 
zašlou. 

ORTOSERVIS s.r.o. 
Tato firma má zřejmě nejširší nabídku 

elektronických bidetů v ČR. V současné 
době dodává do sítě maloobchodních 
prodejen a internetových obchodů 6 mo-
delů elektronických bidetů. Vybrali jsme 
tři nejzajímavější z nich. Přehled a popis 
funkcí nemůže být samozřejmě vyčerpá-
vajícím způsobem uveden. Pro podrob-
nější informace doporučujeme podívat se 
na stránky www.elektronickebidety.cz. 

Pokud rekonstruujete toaletu, lze         
u ORTOSERVISU zakoupit i výhodné 
sety toaletní mísy a přídavného elek-
tronického bidetu. 

 DoBidos DB-1100 

 
Přídavný elektronický bidet se základ-

ními, nejpoužívanějšími funkcemi a s růz-
nými režimy omývání. Možnost všestran-
ného nastavení omývacích programů a po-
lohy trysky. Předehřátý sedák s kapacit-
ním senzorem přítomnosti uživatele na 
sedáku. Přímý průtokový ohřívač je velmi 
energeticky úsporný. Bez funkce sušení. 
Nosnost 110 kg, cena 9 490 Kč vč. DPH. 

 U-spa 6035 Cx 

 
Přídavný elektronický bidet vybavený 

mnoha funkcemi a omývacími programy. 
Bidet má funkci sušení a filtraci pachů 
přes uhlíkový filtr. K ovládání slouží 
dálkový ovladač s přehledným displejem. 
Na tělese bidetu jsou také záložní tlačítka 
pro ovládání základních funkcí. Kapacitní 
senzor na sedáku umožní spuštění bidetu, 
jen pokud je obsazen. 

Nosnost 110 kg, cena: 14 990 Kč vč. 
DPH. 

 Cleanlet DB-752NA 

 
Přídavný elektronický bidet s mož-

nostmi všestranného nastavení omývání,   
s funkcí masáže a sušení. Tento model je 
konstrukčně starší, což je vidět na jeho 
designu, nicméně jeho konstrukce je 
mohutnější než u moderních bidetů a lé-
pe snáší hrubší zacházení při přesedání         
z vozíku nebo například ze stropního 
zvedáku. Senzor přítomnosti uživatele na 
sedáku je tlakový. Díky tomu funguje i u 
vysokých amputací. 

Bidet lze také objednat v provedení 
Handicap, doplněný o velkoplošný externí 
ovladač k ovládání základních funkcí. 

Vozkův tip:

Přídavné elektronické bidety 
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Ovladač sestává ze 4 vypínačů, které 
je možné ovládat hlavou, loktem nebo no-
hou. 

Nosnost 120 kg, cena: 19 890 Kč vč. 
DPH. Cena externího ovladače Handicap 
je 1 735 Kč. 

Kontakt: ORTOSERVIS s.r.o., Ron-
kova 13/353, 180 00 Praha 8, tel. 266 
313 652, www.ortoservis.cz, ortoser-
vis@ortoservis, www.elektronickenidety.cz. 

HORIZONT - NARE s.r.o 
 Magic Clean 7500 R 

 
Funkce a vybavení: Nastavitelné funk-

ce teploty a tlaku vody, polohy trysky       
a vzduchu, masážní funkce (pomocí osci-
lační trysky), turbo mytí, odsávání pachů, 
vyhřívané a hydraulicky sklápěné sedát-
ko, dálkové ovládání v základním vyba-
vení, možnost vybavení dálkovým ovlá-
dáním. 

Cena: 35 900 Kč bez DPH. 
Kontakt: HORIZONT - NARE s.r.o.,  
Široká 3, 736 01 Havířov, tel.: 596 

891 012, husnikova@horizont-nare.com, 
www.horizont-nare.com. 

NIZZA, spol. s r.o. 
  Aqualet 1000 

 

 
Základní model osvědčeného korej-

ského výrobce sanity s výborným pomě-
rem výkon/cena. 

Funkce a vybavení: Individuální na-
stavení tlaku trysek a teploty vody v inte-
grovaném bojleru, antibakteriální materiál 
sedáku a poklopu s pomalým sklápěním, 
automatický oplach trysek před a po kaž-
dém použití toalety pro maximální hygie-
nu, individuální nastavení vyhřívaní sedá-
ku, jednoduché a přehledné ovládání na 
panelu se srozumitelnými grafickými 
symboly. 

Cena: 12 463 Kč s DPH. 
 U-spa 7000 CX – novinka 

 
Nejnižší model z nové řady U-spa za-

měřený na základní funkce s vynikajícím 
poměrem cena/výkon. Bidet vhodný pro 
ženskou hygienu. 

Funkce a vybavení: Omývání po stoli-
ci dvěma samostatnými tryskami s nasta-
vitelnou polohou, funkce úspory elektric-
ké energie, inteligentní senzor přítomnosti 
uživatele na sedáku, ovládání funkcí na 
přehledném postranním panelu, pomalé 
sklápění krytu a sedáku, bidet je lehce 
odnímatelný pro snadné čištění toalety, 
nastavitelná teplota i tlak omývací vody, 
funkce masáž, možnost polohování trysek 
pro optimální nasměrování proudu vody. 

Cena: 9 983 Kč s DPH. 
 U-spa 6210 CX 

 
Výborně vybavený bidet s ovládáním 

na panelu. Bidet vhodný pro ženskou i dět-
skou hygienu. 

Funkce a vybavení: Omývání po stoli-
ci dvěma samostatnými tryskami s nasta-
vitelnou polohou, perlivý proud vody pro 
jemnou a dokonalou očistu, nastavitelná 
teplota i tlak omývací vody, předehřátý 
sedák s nastavitelnou teplotou, funkce 
úspory elektrické energie, inteligentní sen-

zor přítomnosti uživatele na sedáku, ovlá-
dání funkcí na přehledném postranním 
panelu, pulsující proud vody povzbuzující 
činnost tlustého střeva, funkce masáž, 
omývací program pro děti, omezen ma-
ximální tlak i teplota omývací vody, po-
malé sklápění krytu a sedáku, bidet je 
lehce odnímatelný pro snadné čištění 
toalety, snímatelné trysky pro snadné 
čištění, funkce oscilace: řízenou změnou 
polohy trysek vpřed – vzad – do strany se 
zvětší účinná oblast mytí, možnost polo-
hování trysek pro optimální nasměrování 
proudu vody. 

Cena: 12 977 Kč s DPH. 
 U-spa 6035 CX (akce) 

 
Nejvyšší a nejkomfortnější model z na-

bídky výrobce U-spa s dálkovým ovládá-
ním. Bidet vhodný pro ženskou i dětskou 
hygienu. 

Funkce a vybavení: Omývání po stoli-
ci dvěma samostatnými tryskami s nasta-
vitelnou polohou, perlivý proud vody pro 
jemnou a dokonalou očistu, nastavitelná 
teplota i tlak omývací vody, předehřátý 
sedák s nastavitelnou teplotou, funkce 
úspory elektrické energie, inteligentní 
senzor přítomnosti uživatele na sedáku, 
sušení teplým vzduchem o nastavitelné 
intenzitě a teplotě proudu vzduchu, ovlá-
dání funkcí pomocí dálkového ovladače 
nebo bočními tlačítky, průběh funkcí je 
zobrazen na přehledném displeji, pulsující 
proud vody povzbuzující činnost tlustého 
střeva, funkce masáž, omývací program 
pro děti, omezen maximální tlak i teplota 
omývací vody, pomalé sklápění krytu        
a sedáku, bidet je lehce odnímatelný pro 
snadné čištění toalety, filtrace pachů, 
uhlíkový filtr lze snadno vyměnit, sníma-
telné trysky pro snadné čištění, funkce 
oscilace: řízenou změnou polohy trysek 
vpřed – vzad – do strany se zvětší účinná 
oblast mytí, možnost polohování trysek 
pro optimální nasměrování proudu vody. 

Cena: 13 815 s DPH. 
Kontakt: NIZZA, spol. s r.o., Smeta-

nova 66, 466 01 Jablonec n/N, tel.: 483 
443 309, 777 888 258 (O2), info@bideto-
vesedatko.cz, www.bidetovesedatko.cz. 

(pp), (dz)




