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Dit bekroonde douchetoilet geeft uw badkamer stijl. Het 
meervoudig bekroonde ontwerp van de AXENT.ONE is uiterst 
tijdloos. Elegante, gebogen lijnen en een harmonieus oppervlak 
vervagen de grenzen tussen douchetoilet en designobject.

Het opmerkelijke toilet is ontworpen door de architecten en 
ontwerpers Matteo Thun en Antonio Rodriguez. Het past perfect 
bij elke badkamerstijl.

Hoge kwaliteit en uitzonderlijk 

DESIGN
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AXENT.ONE combineert functionaliteit met comfort. Met behulp 
van de magnetische afstandsbediening kunnen de functies 
bediend worden. Dit maakt de AXENT.ONE zo gebruiksvriendelijk. 
Alle functies en standen kunnen eenvoudig met één hand ingesteld 
worden. Door de rand te draaien, kan de positie en de sterkte van de 
straal worden aangepast.

Met de AXENT Remote-app bedient u elke AXENT.ONE 
douchetoilet,  zonder dat u deze hoeft aan te raken. Bedien 
alle functies via Bluetooth via een duidelijk en intuïtief menu. Sla 
uw favoriete instellingen op of pas de basisfuncties naar wens aan. 
De AXENT Remote-app is beschikbaar voor iOS en Android.

Stijl en hygiëne zijn gecombineerd met state-of-the-art

BEDIENING
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AXENT.ONE en AXENT.ONEPLUS combineren tijdloze elegantie, de 
modernste technologie en het beste vakmanschap met een reeks 
exceptionele functies. Met de afstandsbediening kunnen de sterkte 
van de douchestraal, de watertemperatuur, de bidetdouche of 
ladyshower eenvoudig worden bediend en aangepast.

AXENT.ONEPLUS brengt een bezoek aan het toilet naar een nieuw 
niveau. Het toilet beschikt over veel extra functies, waarmee de 
badkamer omgetoverd wordt tot een wellnessoase.

Eén design - verschillende

FUNCTIES

MASSAGEFUNCTIES
De oscillerende en/of pulserende douchestraal 
met bidetdouche- en ladyshower-functie zorgt 
voor een grondige en aangename reiniging. Positie 
en watertemperatuur kunnen eenvoudig worden 
aangepast. De zachte waterstraal wast u terwijl u op 
het toilet zit, ontspannend en geeft een fris gevoel!

GEURVERDRIJVER 
Nadat de sensor die in de toiletzitting geïntegreerd 
is, detecteert dat u zit, wordt automatisch de 
geurverdrijver geactiveerd. Dankzij de nieuwste 
diatomiet-filtertechnologie worden geurtjes 
onmiddellijk geneutraliseerd om het gebruik zo 
aangenaam mogelijk te maken en uw welzijn te 
verhogen.
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FÖHN
Gebruik de afstandsbediening of APP om de 
temperatuur van de föhn in te stellen. De zachte 
lucht stroom op uw huid zorgt voor een schoon, fris 
en droog gevoel.

VERWARMDE TOILETZITTING
Voor maximaal comfort tijdens elk seizoen heeft 
de zitting een instelbare verwarming die kan 
worden aangepast aan uw individuele wensen. De 
intelligente ECO-modus bespaart elektriciteit en 
past zich aan naar uw dagelijkse gewoonten.
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De douchearm is de sleutel tot het succes van het douchetoilet. 
Ook hier innoveert AXENT.ONE: het roestvrijstalen oppervlak heeft 
een antibacteriële werking en de douchearm is boven het keramiek 
gepositioneerd. Zowel wat hygiëne als functionaliteit betreft voldoet 
de AXENT.ONE aan de hoogste eisen. De douchearm wordt voor 
en na elk gebruik automatisch met schoon water gespoeld. Voor 
een gezonde, schone en ontspannende douche-ervaring.

Meesterwerk op het gebied van

HYGIËNE

De oscillerende douchestraal met bidetdouche- 
en ladyshower-functie zorgt voor een grondige en 
aangename reiniging. Positie en watertemperatuur 
kunnen eenvoudig worden aangepast.
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AXENT.ONE rekent af met vuil, toiletpapier en urine: het is 
waarschijnlijk de meest efficiënte draaikolk ter wereld. De 
versnelde middelpuntvliedende kracht verwijdert alle resten snel 
en betrouwbaar. Voor een toilet dat altijd fris en schoon is. 

De wateruitloop aan de zijkant van de pot zorgt ervoor dat het 
water met maximale snelheid en nauwkeurigheid stroomt voor een 
precieze, spatvrije spoeling. Daarbij wordt minder water verbruikt 
dan bij conventionele toiletten het geval is.

Ervaar de nieuwe

WATERDYNAMIEK
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In tegenstelling tot conventionele toiletten genereert 
AXENT.ONE een krachtige maar bijzonder stille draaikolk die de 
hele toiletpot reinigt. Een standaard toilet doorspoelen, is net zo 
lawaaierig als stofzuigen. AXENT.ONE is veel stiller. Het geluid van 
het doorgespoelde toilet is lager dan het volumeniveau van een 
normaal gesprek. Dat klinkt goed, toch?

Zoals u hoort, 

FLUISTERSTIL

Maximaal decibelniveau van het spoelgeluid

Tijd(en)0 21 4 53

AXENT.ONE met AXENT.Infinity Flush-technologie

Standaardspoeling

- 22%

D
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el
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Met de AXENT.Infinity Guard is uw toilet voorzien van de ultieme 
bescherming tegen ziektekiemen en bacteriën. Het speciale 
keramische glazuur op basis van zilverionen reduceert de 
bacteriegroei tot een absoluut minimum. Keramiek, toiletzitting en 
deksel zijn voorzien van uitstekende antibacteriële eigenschappen 
en verminderen de kiembelasting tot maar liefst 99,9 procent. 
Bovendien is het keramiek gecoat met AXENT Easy Clean: het 
geheime wapen voor een eenvoudige reiniging.

De nieuwe dimensie in

TOILET HYGIËNE

AXENT.ONE met AXENT.Infinity Guard

Standaardglazuur
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0 h 12 h 24 h
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Een simpel feit: is er geen rand dan kunnen kalk en bacteriën 
zich daar niet aan vasthechten. Daarom heeft AXENT.ONE geen 
binnenrand. Hierdoor kan het toilet gemakkelijker schoongemaakt 
worden. Dit model is dus hygiënischer dan conventionele varianten. 
De krachtige AXENT.Infinity Flush spoelt de hele pot effectief en 
snel schoon. Bacteriën en kalk maken nauwelijks kans. Dankzij dit 
slimme ontwerp volstaat een simpel doekje om uw toilet schoon te 
houden. Daardoor gebruikt u minder reinigingsmiddel waardoor 
het milieu ook nog eens ontlast wordt.

Randloos voor meer

REINHEID
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Fluisterstille soft close, Quick Release-mechaniek en een 
antibacteriële werking: zelfs de toiletzitting en het deksel zijn bij 
AXENT een echte innovatie. Indien nodig, kunt u de toiletzitting en 
het deksel met één hand verwijderen en weer bevestigen.

Hier wordt aan

ALLE WENSEN 
VOLDAAN

Het automatische soft close-mechaniek 
voorkomt luid dichtslaan, tot grote vreugde 
van alle bewoners.
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OPLDUSCHWCN

EIGENSCHAPPEN

Bidetdouche

Ladydouche

Regelbare watertemperatuur

Regelbare waterstraalcapaciteit

Instelbare sproeiarmstand

Automatische sproeiarmreiniging voor en na elke douchebeurt

Oscillerende waterstraal

Pulserende waterstraal 

Oscillerende/pulserende waterstraal

Föhn

Regelbare föhn temperatuur

Verwarmde zitting

Regelbare temperatuur verwarmde zitting

Gebruikersherkenning via zitting

Geurverdrijver met naloopfunctie

Discrete lednachtlamp

Ontkalkingsprogramma

Afstandsbediening

Vijf programmeerbare gebruikersprofielen

App-koppeling

Toiletzitting en -deksel met soft-close functie, quick release-technologie

Randloos toilet – wandmontage

Geluidsarme AXENT.Infinity toiletspoeling

Antibacterieel keramisch glazuur

Vuilafstotende coating AXENT Easy-clean

DVGW W540-gecertificeerd, SVGW-goedkeuring

Afmetingen [ mm ]

Gewicht [ kg ]

Aanpasbare waterdruk [ bar ]

Watervolume, douchefunctie  [ l/min ]

Stroomverbruik [ W ] 

Spanning [ V-Hz ]

No

D O U C H E WC, WA N D M O N TAG E
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A XENT International AG

info@axentbath.ch
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