ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΘΙΜΑΣΟ ΣΟΤΑΛΕΣΑ
Τν Ειβεηηθό θάζηζκα ηνπαιέηαο Net
Professional by Hygolet, απνηειεί
ηελ 4ε θαη πην εμειηγκέλε γεληά, ίζσο
ηεο κνλαδηθήο αμηόπηζηεο ιύζεο ζην
πξόβιεκα ηεο δηαζθάιηζεο απόιπηεο
πγηεηλήο ζηελ ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο
ζε πνιπζύρλαζηνπο γξαθεηαθνύο ή
άιινπο ρώξνπο.
Τν λέν ειεθηξνληθό θάζηζκα ηνπαιέηαο
Hygolet, εμαζθαιίδεη όπσο θαη νη
πξνθάηνρνη ηνπ, άξηζηεο ζπλζήθεο
πγηεηλήο θαη ρξήζεο, ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο κηαο δεξκαηνινγηθά ειεγκέλεο
πιαζηηθήο κεκβξάλεο πεξηκεηξηθά ηεο ζηεθάλεο. Η πεξηζηξνθή
ελεξγνπνηείηαη πιεζηάδνληαο ην ρέξη (ρωξίο επαθή) ζηνλ αηζζεηήξα ηεο
ζπζθεπήο.
Η κεκβξάλε απηή είλαη ζε κνξθή ξνινύ θαη
πεξηζηξέθεηαη θάζε θνξά, πνπ πξόθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην θάζηζκα ηεο ιεθάλεο. Καηά ηελ
πεξηζηξνθή ηεο ε κεκβξάλε θαηαζηξέθεηαη
(ζθίδεηαη από έλα εηδηθά ηνπνζεηεκέλν μπξαθάθη)
θαη ζπιιέγεηαη από ηελ άιιε πιεπξά πάιη ζε
θαηάζηαζε ξνινύ. Τν ξνιό είλαη 125 ρξήζεσλ γηα
ηηο ειεθηξνληθέο εθδόζεηο θαη αληηθαζίζηαηαη πνιύ
εύθνια, ζπλήζσο από ην πξνζσπηθό
θαζαξηόηεηαο.
Τν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ θαζίζκαηνο Hygolet είλαη, πσο κέζσ απηήο ηεο
ιεηηνπξγίαο (θαη ηεο αληίζηνηρεο ζήκαλζεο πνπ ελεκεξώλεη γηα απηό) ν ρξήζηεο
γλσξίδεη όηη, ε θάζε ρξήζε είλαη κνλαδηθή γηα απηόλ θαη σο εθ ηνύηνπ
απνιακβάλεη ηεο απόιπηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο.
Σε ζρέζε κε άιιεο αληαγσληζηηθέο ζπζθεπέο ε Hygolet πξνζθέξεη έλα πξντόλ
κειεηεκέλν ζε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ. Αλαζεθώλεηαη νιόθιεξν δίλνληαο ηελ
δπλαηόηεηα λα θαζαξίδεηαη νινζρεξώο ε επηθάλεηα ηεο ιεθάλεο, ρσξίο λα
ππάξρεη θάπνην ζηαζεξό (αθίλεην) ζεκείν ζηε βάζε ηνπ ην νπνίν λα κελ
θαζαξίδεηαη θαη λα εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν λα απνηειέζεη εζηία ζπγθέληξσζεο
κηθξνβίσλ
Επίζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο πεξηζηξεθόκελεο κεκβξάλεο ε νπνία απνξξίπηεηαη κεηά
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ηε ρξήζε ηεο, εμαζθαιίδεη δύν πιενλεθηήκαηα έλαληη αληαγσληζηηθώλ πξνο απηό
πξντόλησλ.
 Αθελόο, δελ απαηηεί ηνλ απαξαίηεην ρξόλν δξάζεο θάπνηνπ
απνιπκαληηθνύ πγξνύ, δελ ππνβάιεη ζε θαζαξηζκό –κε αληίζηνηρε θζνξάθάπνην ζηαζεξό κέξνο ηεο ζπζθεπήο


Αθεηέξνπ, ε νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ή έιιεηςε ζην εζσηεξηθό
κεραληζκό ηνπ θαζίζκαηνο γίλεηαη άκεζα νξαηή θαη ν ρξήζηεο ηελ
αληηιακβάλεηαη.(π.ρ. δελ πεξηζηξέθεηαη ε ίδηα ε ζηεθάλε κε θίλδπλν λα
πθίζηαηαη αιινηώζεηο ή κηθξνραξάμεηο ηθαλέο λα απνηειέζνπλ εζηίεο
κόιπλζεο θαη είλαη αόξαηεο κε ην κάηη, όπσο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο
θάπνηνπ αλαιώζηκνπ πιηθνύ ν ρξήζηεο ην αληηιακβάλεηαη θαη ν επόπηεο
θαζαξηζκνύ ελεκεξώλεηαη από ζρεηηθέο ελδείμεηο).

Με ηελ επηινγή ηνπ θαζίζκαηνο Hygolet απνθεύγνληαη, επίζεο, δηα παληόο,
άζθνπεο ρξήζεηο πιηθώλ ή ραξηηώλ από ηνλ εξγαδόκελν ή ηνλ επηζθέπηε, άβνιεο
ή παξάδνμεο πξαθηηθέο, πνπ ζπρλά ξππαίλνπλ ηα είδε πγηεηλήο θαη ηνλ γύξσ
ρώξν, δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ απνρέηεπζε θαη γεληθόηεξα, ε
εγθαηάζηαζε ηνπ θαζίζκαηνο Hygolet ζπκβάιεη ζηελ πνιηηηζκέλε ρξήζε θαη
εηθόλα ηνπ ρώξνπ.
Η ζπζθεπή παξέρεηαη γηα ιεηηνπξγία κε κπαηαξία, είηε κε ξεύκα κέζσ
ηξνθνδνηηθνύ. Τν πιενλέθηεκα ηνπ ξεύκαηνο είλαη ε πιεξσκή ηνπ ηξνθνδνηηθνύ
άπαμ, σζηόζν απαηηεί ηελ ζύλδεζε από αξκόδην ειεθηξνιόγν. Σε θάζε
πεξίπησζε, ε επηινγή (είηε ζπζθεπήο ξεύκαηνο, είηε κπαηαξίαο) γίλεηαη θαηά ηελ
αγνξά θαζώο ε ζπζθεπή δελ κεηαζρεκαηίδεηαη γηα ηελ άιιε ιεηηνπξγία ζην
κέιινλ.
Τν θάζηζκα Hygolet απνηειεί, κηα δνθηκαζκέλε επηινγή γηα πνιιέο κεγάιεο θαη
δηαθνξεηηθνύ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ζηε ρώξα καο (Αζήλα
2004, Vodafone, Grand Resort Hotel, Elounta Beach Hotel, Metropolitan Hospital,
Εζληθή Αζθαιηζηηθή θ.ιπ.). Τα ζπζηήκαηα πγηεηλήο Hygolet ζπκπιεξώλνπλ θέηνο
22 έηε αδηάιεηπηεο παξνπζίαο ζηελ Ειιάδα, κε εμαηξεηηθά αμηόπηζηε ιεηηνπξγία.
Τα βαζηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα είλαη, ε βειηίσζε ησλ όξσλ πγηεηλήο, ε αίζζεζε
θαη πξαγκαηηθή εγγύεζε αζθάιεηαο θαη άλεζεο ζηνλ ρξήζηε, εηδηθά ζε ρώξνπο
απμεκέλεο πξόζβαζεο, ε εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη ε απόδνζε κηαο πνιύ
ζύγρξνλεο αληίιεςεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ηεο. Ελδεηθηηθή,
επίζεο, ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ είλαη ε επηινγή ηνπ από κεγάιν αξηζκό
ζεξαπεπηεξίσλ, λνζνθνκείσλ θαη πξνζσπηθώλ ηαηξείσλ
Η ζπζθεπή, θαιύπηεηαη κε εγγύεζε θαιή ιεηηνπξγίαο 12 κελώλ.
Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πξόζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε,
ηπρόλ, ρξεηαζηείηε.
Με εθηίκεζε
Net Professional
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