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OTOMATİK HİJYENİK KLOZET KAPAK SİSTEMİ

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK ŞARJLI AKÜLÜ 
OTOMATİK KLOZET KAPAK SİSTEMİ

Doğal ihtiyaçlarımızı yaşamımızın büyük bir zamanını geçirdiğimiz işyerleri, 
restaurantlar, cafeler, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi toplu kullanım 
alanlarında gidermek zorundayız. Ancak bu ortak kullanım alanlarındaki 
tuvaletlerin büyük çoğunluğu çok ciddi hijyen sorunu taşımaktadır. Her ne 
kadar temizlik ürünleriyle veya eski sistem kağıtlarla bu sorun ortadan 
kaldırılmak istense de başarılı sonuçlar alınmamakta ve hijyen sorunu çığ 
gibi büyümektedir. 

Bunun yanı sıra ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın hiçbirimiz klozetleri 
olduğu gibi kullanmamakta, üzerine tuvalet kağıdı veya havlu sermek yada 
ayaklarımızla üzerine çıkmak gibi zor ve çirkin çözümlere başvurmaktayız. 

Bu işlemler için sarfedilen ekstra kağıt ve kağıt havlu vs maliyeti, bu 
alanın temizliği için sarfedilen zaman, su ve bu malzemelerin tuvaletleri 
tıkama riskleri bizleri çözüm olarak Tottolet® akıllı, hijyenik klozet kapak 
sistemlerine yöneltmektedir.

Hijyeniktir
Her düğmeye basışınızda yenilenen rulo sayesinde ilk 
kullanan siz olursunuz.

Akıllıdır
Üzerine takılı bilgisayar çipi sayesinde ne kadar dönmesi 
gerektiğini bilir, her seferinde size hijyenik bir yüzey sunar.

Ekonomiktir
Dahili zamanlayıcısı sayesinde tekrar basılmasına rağmen 20 
saniyeden önce çalışmaz. Gereksiz kullanımını ve israfı önler.

Tek Kullanımlıktır
Atık bölümünün girişinde bulunan bıçak, kullanılmış naylonları imha ederek aynı rulonun tekrar 
kullanımını engeller. Ne kadar dönmesi gerektiğini bilir, her seferinde size hijyenik bir yüzey sunar.

Şarj Edilebilen Akü ile Çalışır
6 V şarj edilebilen aküyle çalışır. Kurulumu kablo gerektirmez. Kolay ve pratiktir. 6 saat şarj süreci 
sonucunda yaklaşık 3000-3500 kullanım (4-6 ay) arası kesintisiz hizmet sunar. Islak zeminlerde 
herhangi bir tehlike içermez.
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KULLANIM ALANLARI
• Şirketler,
• Holdingler, 
• Ofisler,
• Restaurantlar,
• Oteller,
• Hastaneler,
• Alışveriş Merkezleri,
• Spor Salonları,

• Çağrı Merkezleri,
• Dinlenme Tesisleri,
• Akaryakıt İstasyonları, 
• Kuaför ve Güzellik Merkezleri, 
• Doktor Muayenehaneleri, 
• Okullar ve Üniversiteler, 
• Konaklama ve Sosyal Tesisler, 
• Birden fazla kişinin kullandığı 
 tüm tuvaletler.

HİJYEN, EKONOMİ VE PRESTİJ GEREKTİREN HER YERDE…

• Her türlü klozete uyumlu şık tasarım
• Montaj ve kullanım kolaylığı
• Kapaklı, kapaksız kullanım imkanı

KAPAK
KONUMLARI

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

TOTTOLET® 
RULO

Tek 
kullanımlıktır, 
temel 
hammaddesi 
polietilendir 
(P.E.), Yapısı 
itibarı ile 
anti-statik ve 
anti-alerjiktir.

Sağlıklı Kullanım... 
Tek dokunuşla klozetin üzerindeki 
örtüyü değiştirerek kirli tarafta toplar 
ve özel bıçak mekanizması ile imha 
ederek tekrar kullanımına izin vermez.

Kolay Akü 
Şarjı...

6 V şarj edilebilir 
akü sayesinde 
uzun zaman 
hizmet verir ve 
6 saatlik şarj ile 
tekrar tekrar 
kullanım imkanı 
sağlar.
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