
S3500
Hygienic Seat



S3500 Γεγονόηα

Hygolet hygienic seat - Τν 

πγεηνλνκηθό θάζηζκα S3500 

δηαζθαιίδεη όηη όινη έρνπλ 

θαζαξό θάζηζκα ηνπαιέηαο γηα 

λα θαζίζνπλ ρσξίο λα 

αλεζπρνύλ γηα ηα ίρλε πνπ 

έρνπλ απνκείλεη

από ηνπο πξνεγνύκελνπο 

ρξήζηεο ηνπαιέηαο. Απηά ηα 

ίρλε κπνξνύλ λα 

πεξηιακβάλνπλ από θύηηαξα 

ηνπ δέξκαηνο, κηθξόβηα, αίκα ή 

αθόκε θαη αλζξώπηλα 

απόβιεηα.

Τν ζύζηεκα παξέρεη

οπηική απόδειξη ζε θάζε

ρξήζηε ηνπ ηνπαιέηα όηη έρεη

θαζαξό θάζηζκα ηνπαιέηαο

γηα λα θαζίζεη.

Απμάλεη ην επίπεδν 

εικόναρ και εξςπηπέηηζηρ 

πελαηών πνπ θάλνπλ ρξήζε 

ηεο ηνπαιέηεο, 

επραξηζηώληαο πειάηεο

θαη εξγαδνκέλνπο, βειηηώλνληαο πνιύ 

ζεηηθά ηελ εηθόλα κηαο επηρείξεζεο.

Εμνπιηζκέλν κε ην εύκαμπηο

ζηήπιγμα ζηήπιξηρ Hygolet, ην

S3500 κπνξεί εύθνια λα ηνπνζεηεζεί

ζε ζρεδόλ θάζε ιεθάλε ηνπαιέηαο.

Εύθνιε ζπληήξεζε κέζσ ηεο εύκολήρ

και γπήγοπηρ αλλαγήρ

ανηαλλακηικών και αναλωζίμων θαη

ηνπ εηδηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα εύθνιν

θαζαξηζκό.

Μεηώλεη ηο σπόνο καθαπιζμού,

ακόμη και ηιρ δαπάνερ ζς-

νηήπηζζηρ ςδπαςλικών εγκαηα-

ζηάζεων, πξνζηαηεύνληαο ηνπο

ζσιήλεο από ην λα θξάμνπλ κε ηε

ρξήζε ραξηηνύ γηα ηελ θάιπςε ηνπ

θαζίζκαηνο ηνπαιέηαο.

Τν Hygoplast, ην θηικ πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο

ζηεθάλεο ηνπ θαζίζκαηνο ηνπαιέηαο,

είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ηζρπξό

πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο, ε

παξαγσγή θαη ε απόξξηςή ηνπ είναι

πολύ λιγόηεπο επιβλαβή για ηο

πεπιβάλλον από όηη ην ραξηί.

Η 4η βεληιωμένη γενιά

Η Υγηεηλή θαη ε θαζαξηόηεηα είλαη

επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο νηθείαο

ζθαίξαο ελόο αηόκνπ. Η ρξήζε

δεκόζησλ θαη πνιπζύρλαζησλ

ηνπαιεηώλ είλαη ζπρλά κηα πεγή

δπζθνξίαο.

Τν S3500 εμαιείθεη απηή ηελ

ελόριεζε απνδεηθλύνληαο όηη ην

θάζηζκα ηνπαιέηαο είλαη θαζαξό θαη

ζηεγλό πξηλ από θάζε ρξήζε.



Μονάδα Κινηηήπα 

ενεργειακά αποδοηικό, 

δσναμική οθόνη info

Ξςπάθι

κοθηερό, 

διπλής όυης,

διαρκείας

Μπαηαπία

Βιομητανική ιζτύς,

Μακράς διάρκειας, 

εύκολή αλλαγή

Αιζθηηήπαρ

Hygoplast

άνεηο,

καθαρό, 

ανηοτή ζηο ζκίζιμο

Hygoplast Ρολό

Γρήγορη εγκαηάζηαζη,

ζσμπαγές,

125 τρήζεις/ρολό

Σε δεπηεξόιεπηα,

Έλα θαζαξό θαη 
ζηεγλό θάζηζκα 
ηνπαιέηαο, αςηό 
θα πει ςγιεινή.



PowerPack 02.153.700

S3500, S3000 hygienic seats 

Αξηζκόο Φξήζεσλ: 1250+

Μπαηαξίεο αλά θηβώηην

Κηβ.: 6

Τάζε: 6V

Υιηθά Μπαηαξίαο

Σθειεηόο: ABS

Σηνηρεία: 4 βηνκεραληθά 

Αιθαιηθά ζηνηρεία

Ξςπάθι 02.001.109

S3500, S3000, S2000, M1000

hygienic seats

Αξηζκόο Φξήζεσλ: 1250+

Ξπξάθηα αλά Κηβώηην

Εζσηεξηθό: 12

Εμσηεξηθό: 480

Υιηθά Ξπξαθηνύ

Σθειεηόο:  ABS

Λεπίδα:  Αλνμείδσην αηζάιη

S3500 Κάζηζκα Λεθάλεο

1. –S3500 PowerPack

2. –S3500 power transformer

LxWxH: 48.5 x 43.5 x 12 cm

Βάξνο: 3.76 kg κε αλαιώζηκα

Υιηθά Καζίζκαηνο

Σθειεηόο: PC, ABS

Σηεθάλε θαζίζκαηνο: PP

Βάζε Σηήξημεο: Αλνμείδσην αηζάιη

Κηλεηήξαο: 6V

Hygoplast 02.000.001

S3500, S3000, S2000 hygienic seats 

Αξηζκόο Φξήζεσλ: 125 αλά ξνιό

Ρνιά αλά Κηβώηην

Εζσηεξηθό: 10 ξνιά

Εμσηεξηθό: 80 ξνιά

Υιηθά

Hygoplast κεκβξάλε:  PE

Hygopalst ππξίλαο: ABS

Αιζθηηήπαρ

Έλα θαζαξό θάζηζκα κε 

κηα θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ζαο

Ανάλςζη 

Εξαπηημάηων:

Χαπακηηπιζηικά
Τερληθά  Σηνηρεία

Ξςπάθι:

Η ιεπίδα ζρίδεη ην Hygoplast πξηλ

θπιίζεη πάλσ ζηνλ ππξήλα ηνπ

θπιίλδξνπ δηάζεζεο, δηαζθαιίδνληαο όηη

δελ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη.

Hygoplast Ρολό:

Η ιεπηή κεκβξάλε πνιπαηζπιελίνπ,

θηιηθή πξνο ην δέξκα, θαιύπηεη ην

δαθηύιην θαζίζκαηνο ηνπαιέηαο, κε θάζε

ελεξγνπνίεζε αηζζεηήξα θαη ππόζρεηαη

θαζαξή θαη άζηθηε επηθάλεηα γηα θάζε

ρξήζηε ηνπαιέηαο.

Μπαηαπία:

Η κπαηαξία ηξνθνδνηεί ην

πγεηνλνκηθό θάζηζκα S3500 θαη

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί εύθνια κεηά

ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηνπ.

Μονάδα Κινηηήπα:

Η ζπκπαγήο κνλάδα πεξηέρεη ηα

ειεθηξνληθά θαη ηνλ θηλεηήξα, ε

ελζσκαησκέλε νζόλε δείρλεη ηελ

πνζόηεηα ηνπ Hygoplast πνπ

παξακέλεη ζην ξνιό θαη ηελ θαηάζηαζε

ηεο κπαηαξίαο.
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