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Closomat Palma Vita og Lima Vita

Closomat er et toalett med
dusj og tørkefunksjon som er
meget enkelt i bruk, meget
stabilt og som kan tilpasses
nærmest alle brukere.



Hvorfor velge Closomat?

Meget enkel i bruk
Trenger ingen teknisk forståelse eller finmotorikk

Store muligheter for individuelle tilpasninger
Passer alle brukere, det store utvalget av tilbehør sikrer dette. Unikt med eget
tilbehørsprogram for store brukere, barn, unge og små voksne.

Er designet og konstruert til å være et hjelpemiddel
Dermed lagt ekstra vekt på stabilitet, enkel bruk, individuelle 
tilpasningsmuligheter og slitestyrke. Dette innebærer bl.a. bredere sete for
stabilitet, selvrensende dusjarm og ekstra sikring på innstillingsmulighetene.



Hvorfor velge Closomat?

Lang erfaring
Closomat toalett med innebygd dusj og føn funksjon har vært på markedet 
siden 1957 og har gjennom årene blitt utviklet med klare mål i siktet -
enkelhet, slitestyrke og kvalitet.

Kan brukes av alle
Dusj og føn funksjonen er kun aktiv når man sitter på toalettet. Når 
sitteringbryterne ikke er aktiverte, f.eks. ved at man står eller reiser seg opp 
før man trykker inn bryteren, fungerer toalettet som et helt vanlig toalett. 
Dette er praktisk for andre i familien eller gjester.

Det gir også en sikkerhet om det skulle bli strømstans.



Hvorfor velge Closomat?

Enkelt å bruke
Closomat dusjer så lenge man sitter på toalettet og bryteren holdes inne. Den 
automatiske føn funksjonen starter når bryteren slippes.

Føn funksjonen stopper automatisk ved at man reiser seg opp eller etter 
ca. 3 minutter. (kan stilles inn individuelt)

Dette gjør toalettet svært enkelt i bruk. Man trenger ingen stor teknisk 
forståelse og minimalt med hånd, arm- og/eller benfunksjon for å bruke 
toalettet.

Closomat kan også stilles inn slik at det holder med ett trykk, så dusjer og 
føner den automatisk etter ønsket tid.

Alt styres meget enkelt med kun EN STOR BRYTER.



Hvorfor velge Closomat?

Enkel rengjøring
Armen som dusjer samt føner er designet slik at de ikke skal bli skittene, både 
i hvileposisjon og under bruk. Dermed kan Closomat rengjøres som et helt 
vanlig toalett.

Stort utvalg av tilbehør
Bl.a. Flere alternative kontrollere, som luftstyrte fot/håndbrytere, enkel IR 
fjernkontroll med kontrastfarge og fotocellebryter.

Mykseter i flere utførelser, torsostøtter og oppreisningsstøtter på armstøtten.

Egen serie med tilbehør som gjør det svært brukervennlig for barn, ungdom 
og små voksne med bl.a. egne seter og sidestøtter er unikt for Closomat.



Hvorfor velge Closomat?

• Stødig, stabil og god sittestilling, meget viktig for 
vår brukergruppe.

• Behagelig og skånsomt for huden

• For begge kjønn i alle aldre, ønsket posisjon for 
dusj stilles enkelt inn av bruker.

• Vanntemperaturen og styrken på vannet kan 
justeres til ønsket nivå

• Tørker med varm luft. Temperaturen på luften er 
regulerbar.

• Stort tilbehørsprogram for individuelle 
tilpasninger for store og små.

• Egen intern stor varmtvannsbeholder sikrer lang 
dusjtid med temperert vann



Closomat Palma Vita

• Gulvmontert

• Meget stødig og stabil

• Flere alternative kontrollbrytere

• Stort tilbehørsprogram for individuelle

• tilpasninger

• Eget tilbehørsprogram for barn og ungdom

• Eget tilbehør tilpasset store brukere opp til 362 kg

Gulvmodell i fast høyde kan forhøyes 

med sokkel i forskjellige byggehøyder

Enkel å bruke – enkel å forstå – enkel å montere



Closomat Lima Vita

• Veggmontert

• Meget stødig og stabil

• Kan leveres med støtteben som øker maks.
brukervekt til 200 kg

• Flere alternative kontrollbrytere

• Store muligheter for individuelle tilpasninger

• Lett å rengjøre gulvet under toalettet

• Stort tilbehørsprogram

Lima Vita på vegg

Enkel å bruke – enkel å forstå – enkel å montere



Eksempler på tilbehør

Bariatric sete, øker tillatt brukervekt til 362 kg.

Oppreisningsstøtter Forhøyningssokler

Luftbryter

Fotocellebryter

Alternative mykseter

Infrarød fjernkontroll

Overkroppsstøtte



For barn, unge og små voksne

Myksete med liten åpning Oppreisingsstøtter til armlene

Funksjonelle løsninger
• Toalettarmstøtte

• Sidestøtter / Overkroppsstøtte

• Hoftebelte

• Myksete med lite setehull

Med sidestøtter / 

overkroppsstøtte



Perfekt kombinasjon

Den prisforhandlede 
toalettløfteren Aerolet er 
designet for å brukes på 
Closomat.

I England er det Closomat selv 
som forhandler denne 
toalettløfteren.

Dette sikrer en perfekt 
kombinasjon.

Aerolett på en Palma Vita



Oppsummering

• Meget enkel i bruk

• Store muligheter for individuelle 
tilpasninger

• Er designet og konstruert til å 
være et hjelpemiddel



Takk for oppmerksomheten
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