
Vyrobeno  
v Rakousku Pasuje  

na Vaši toaletu

Lékařsky 
testováno

Jednoduše elegantní  
– elegantně jednoduché.

HYTO 1-2-3 PRINCIP

1.  Zvedněte víko  
nahoru.

2.  Nadzvedněte  
pravou část víka  
a vysuňte jej doleva.

3.  Vysuňte sedátko  
doprava a hotovo.

HYTO CZ
K Hrnčířům 394

149 00 Praha 4 - Šeberov 
Česká Republika

Tel.: +420 770 624 042
Email: info@hyto.cz

www.hyto.cz
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Zvláště pro 
domácnost.

Zdravotní, 
ubytovací 
a ostatní 
zařízení.

Kdekoliv.

HYTO 
PLUS

HYTO 
SAN

HYTO 
SUPERIOR

Technická specifikace HYTO®

Inovativní technika pro Vaši koupelnu
Toaletní sedátko HYTO je možné namontovat na jakoukoliv stan-
dardní toaletní mísu.
Pomocí jednoduchého odděleného sejmutí sedátka a víka je umož-
něno 100% vyčištění.

Vyčištění toalety – rychle a bezpečně

Problematickou oblastí při čištění toalety jsou obtížně dostupná 
místa okolo uchycení závěsu v zadní části sedátka. Zde se velice 
rády shlukují bakterie, které mohou například přenášet střevní 
choroby. Díky možnosti odděleného sejmutí víka a sedátka od 
keramické mísy můžete kritická místa lehce a důkladně vyčistit.

Privat

Již žádná viklající se toaletní sedátka
U běžných toaletních sedátek dochází v průběhu času k uvolnění 
uchycení závěsů, což vyvolává neustálou potřebu jejich dota-
žení. HYTO spojené závěsy se spojitým osovým propojením sedí 
perfektně na každou standardizovanou toaletní mísu, čímž je 
zabráněno jakémukoliv viklání. Díky jedinečnému silovému spoji 
nejsou uchycující závěsy zatíženy odděleně na zkrut. Výsledkem 
je nepoměrně lepší napojení k toaletě. Tuto novou závěsovou 
konstrukci si zamilujete.

Oplachování namísto otírání

Spláchněte jednoduše bakterie pryč pod tekoucí vodou, místo 
abyste je roznášeli. V testech pro obor zdravotnictví se HYTO 
Systém osvědčil jako první sterilizovatelný produkt pro sanitární 
oblast.

• Samostatně odnímatelné pro důkladné čištění.
• Spojený závěsový hřídel zabraňuje viklání.
• Vysoce kvalitní melamin pro čištění strojem.



První sterilizovatelný toaletní systém

Jednotlivé části toaletního sedátka navzájem od sebe oddělitelná  
je možné následně nechat vyčistit a dezinfikovat strojově v čistícím 
automatu. HYTO toaletní sedátka se osvědčila ve zdravotnickém 
testu ve sterilizátorech za použití vlhké komprese a horka. Vysoká 
jakost našich malaminových produktů pro klinický obor zaručuje 
stálou povrchovou kvalitu a stabilitu.

Rezistentní zárodky – permanentní ohrožení

Ve zdravotnickém a pečovatelském zařízení vyvstává nebezpečí 
přenosu choroboplodných zárodků skrze společně používané 
předměty a místa. Mezi to lze zahrnout např. používání zdravot-
nických výrobků, prádla, nádobí a sanitárních zařízení. Všechny 
tyto výrobky a oblasti jsou v průběhu jejich užívání kontaminovány 
mikroorganismy a je tedy třeba je po jejich užití očistit tak, aby 
bylo vyloučeno nebezpečí přenosu bakterií. 

V této souvislosti patří oblast závěsu záchodového sedátka k ob-
zvláště problematickým místům, co se týče jejich důkladného 
a přitom jednoduchého vyčištění. Obzvláště v nemocničním 
a pečovatelském prostředí je zapotřebí účinného vyčištění, kde 
je třeba sáhnout k opatřením, jako je např. sterilizace použitá za 
účelem omezení šíření patogenních bakterií, infekčních virů, hub 
a parazitů. V tomto ohledu se jeví jako velká výhoda jednoduché 
oddělení toaletního sedátka a toaletního víka.

V současné době běžné pouze povrchové čištění pomocí odpoví-
dajících čistících prostředků neumožňuje úplnou dezinfekci toa-
letních sedátek. Kromě zbytků zárodku zůstávají po konvenčním 
čištění na povrchu rovněž soli, které jednak poškozují materiál 
sedátka a pak přichází do přímého kontaktu s lidskou pokožkou.

Bezpečná hygiena na hotelovém WC

Mokré prostory jsou pro hosty vždy citlivé téma. Zákazník by se 
měl skutečně cítit dle rčení „náš zákazník, náš pán“. 

Zajistěte si komparativní výhodu a překvapte své hosty se stále 
hygienicky čistém toaletním sedátkem. Neboť HYTO – toaletní 
sedátka a víka mohou být jednotlivě sejmuty z keramické mísy 
a bez problémů a elegantně strojově vyčištěny. Použité WC se-
dátko může být tedy jednoduše nahrazeno ze servisního vozíku 
náhradním, již důkladně vyčištěným. Váš host Vám bude za kvalitu 
a čistotu vděčný.

K dispozici jsou rovněž popisné složky. Je možné taktéž zajistit 
pásky s Vaším logem a odkazem na HYTO Systém. Při pořízení 
myček vhodných k čištění HYTO produktů se spoléháme na naše 
zkušené partnery a jsme se vším nápomocni.

Nová stabilita v oblasti uchycení závěsu

U stávajících toaletních sedátek dochází po jistém čase k uvol-
ňování závěsů a tím k neustálé potřebě je dotahovat. U HYTO 
toaletních sedátek není tohoto neustálého dotahování třeba. 
HYTO spojené závěsy sedí perfektně na všechna standardní WC 
a zamezují viklání a pootáčení. 

Pomocí jedinečného silového spoje nejsou již závěsy zatíženy 
odděleně na zkrut. Výsledkem je nepoměrně lepší napojení k WC 
keramické míse.

HYTO SUPERIOR a HYTO SAN jsou zhotoveny z vysoce hodnot-
ného materiálu Melamin. Tento velmi kvalitní duroplast-materiál 
je vhodný pro strojové čištění, při kterém dochází k dezinfekci.

Profesionální využití napříč obory 

Zdravotnictví. Lázeňství. Hotelnictví. Gastronomie. Školství. 
Kancelářské budovy. Obchodní centra. Sportovní zařízení. Veřejné 
plochy a další.

Možnosti využití Systému HYTO je širokospektré. Vyšší hygienické 
standardy přináší napříč obory. Je určen pro všechny, pro něž 
je důležitá prevence zdraví stejně tak, jako zajištění maximální 
ochrany pacientů, klientů a zaměstnanců.

Facility management

Většina zařízení disponuje komplexním projektovým řešením 
v rámci facility managementu. Zde je spojení naprosto ideální. Pro-
fesionální údržbu HYTO zvládne však kdokoli. Dodání a montáž 
mycích zařízení zajistí odborníci. Rádi Vám poskytneme všechny 
informace a společně nalezneme řešení právě pro Vás.

Přinášíme komplexní služby 

Při programu mytí na 80 stupňů a délkou do 10 minut v kombi-
naci s oddělitelností sedátka od víka u HYTO Systému dochází ke 
100% vyčistění a eliminaci bakterií. Jsme Vám k dispozici i v rámci 
pořízení mycího zařízení. Zajistíme Vám ucelený servis.  

U množstevních objednávek HYTO Systému je možné na vlastní 
přání implementovat do víka reklamní potisk, logo, informační 
sdělení, popřípadě obrázek. Zaujměte vlastní individualitou.
Při pořízení vybavení mycích zařízení včetně HYTO Systému 
zajišťujeme u větších zakázek individuální bankovní financování. 

OstatníHotely Kliniky


