מוצרי החברה.
קיים גם דגם
להפעלה ביד
שמאל

ניקיון

אישי
ללא פשרות

בעידן המודרני ,שבו בני אדם אינם מתפשרים על איכות החיים ומקפידים לשדרג
את סביבתם  -הבית ,המכונית ,הטלפון והמחשב  -הגיע הזמן לשדרג גם את
הניקיון וההיגיינה האישית" .טואלטיקו" הופך כל אסלה גם לבידה

ש

טיפת הגוף במים בגמר
השימוש בחדר השירותים
 כפי שמקובל ברבותממדינות העולם  -היא מחויבת המציאות.
ההסתפקות בנייר טואלט אינה מקובלת
עוד .זהו סיפורו של מותג “טואלטיקו”,
ההופך כל אסלה גם לבידה ומאפשר
ניקיון והיגיינה אישית ברמה גבוהה בקלות
וביעילות .זאת בזכות השימוש במים במקום
נייר טואלט  -ללא מאמץ מיוחד וללא
הוצאות כספיות גדולות.
הכל החל לפני כ 30-שנים ,בעת טיול
בחו”ל ,בן זוגה של בעלת המותג
“טואלטיקו” ,פגש לראשונה אסלת שירותים
עם התאמה מיוחדת למערכת המאפשרת
שטיפת הגוף במים.
ההתקן לא היה מהמשוכללים ועדינים
למראה אבל הרעיון של זמינות לשטיפת
הגוף במים תוך כדי השימוש בשירותים
היה מלהיב ,בעיקר בהשוואה לפתרונות
מסורבלים אחרים למי שאינו מתפשר על
ניקיונו האישי ושמירה על בריאותו.
כשחזר ארצה ,חיפש וניסה מוצרים
שונים המאפשרים שטיפה היגיינית
בחדר השירותים אבל לא היה שבע רצון
מיעילותם ,ולכן החליט לייצר באופן עצמאי
התקן מתאים .התוצאה הייתה משביעת
רצון ומלהיבה עד כדי החלטה לייצר
ולשווק ההתקן בכמויות מסחריות.
השאיפה הייתה ליצר התקן פשוט ,אמין,

אסתטי ובעל יכולת התאמה לכל אסלה
הקיימת בבית .כדי להגיע לכך הוא ביצע
תהליך ארוך של בדיקת סוגי אסלות,
חומרים אפשריים ועיצובים טכניים מגוונים.
בנקודת זמן מסוימת נראה שהגיע להתקן
הנכון והחל בשיווק מסחרי .בתחילת
השיווק המסחרי הגיבו הלקוחות הראשונים
באופן חיובי ,והביקוש למוצר גדל .אולם
ככל שהמוצר נמכר יותר ,כך הגיעו טענות
מלקוחות שלא הצליחו להתאים את ההתקן
לאסלה שבביתם .הדבר גרם להחלטה
להפסיק את שיווק ההתקן.
“בהיות ההתקן הראשון ממשיך להיות
מותקן בביתנו ,חשתי לאורך השנים
תסכול רב מכך שההתקן אינו מצוי בכל
בית ומרבית האוכלוסייה אינה מודעת
ליתרון הגדול של שילוב שטיפת הגוף
במים בנוחות מרבית תוך כדי שימוש
רגיל באסלת השירותים” ,מספרת בעלת
החברה“ .במאמץ משותף וניסיונות
מרובים הגענו לצורה התקן כפי שהוא
משווק היום ,ולשמחתנו כעת הוא מגשים
היעדים שאליהם שאפנו  -שיהיה פשוט,
אמין ,אסתטי ומתאים לכל סוגי האסלות
הקיימות ,כמו גם שווה לכל כיס” .כיום
המוצר מופיע כמדגם רשום בכל רחבי
העולם .לא בכדי ,הטואלטיקו טומן בחובו
יתרונות רבים.
פתרון לכל אסלה :התקן טואלטיקו הופך כל
אסלה גם לבידה .ההתקנה שלו פשוטה –
עיצוב
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הוא מתחבר מתחת למושב האסלה הקיים
ומתאים כמעט לכל סוגי האסלות.
שדרוג בניקיון וההיגיינה האישית :התקן
הטואלטיקו מספק מים לשטיפת הגוף
תוך כדי שימוש רגיל ושגרתי באסלה
ומשאיר את המשתמש נקי ורענן להפליא.
מיותר להרחיב את ההסבר על ההפחתה
המשמעותית בסיכונים לזיהום שמקורו
במגע הידיים (בעיקר אצל ילדים) באזורים
הרגישים של גופנו.
המבנה החדשני של צינורית הטואלטיקו
מייצר זרימת מים המתאימה בדיוק
לייעודה.
הבחירה האקולוגית ביותר :ברחבי העולם,
השטיפה האינטימית במים בזמן השימוש
באסלת השירותים צוברת פופולריות גם
בהיבטים אקולוגיים  -רובנו יודעים שנייר
טואלט עשוי מעצים .כמות נייר הטואלט
שאנשים משתמשים בה ברחבי העולם
שווה ערך ל 27,000-עצים ביום (כ111-
גלילים לאדם בשנה).
פתרון מושלם למגוון מצבי בריאות :כל אדם
יפיק תועלת בשימוש התקן בידה אך ישנם
כאלו שעבורם התועלת גדולה במיוחד.
כך ,הבידה יכול להקל מאוד על מטופלים
שסובלים מטחורים ,פיסורה ומצבים
בריאותיים נוספים .מדובר גם בפתרון
מושלם לניקיון האישי עבור קשישים ובעלי
מוגבלויות שעבורם השימוש בשירותים יכול
להפוך למשימה קשה יותר.

“המוצר מגשים את היעדים שאליהם
שאפנו  -שיהיה פשוט ,אמין ,אסתטי
ומתאים לכל סוגי האסלות הקיימות ,כמו
גם שווה לכל כיס”

עיצוב חדשני וייחודי :כיום אדריכלים
דואגים לעצב חלל אמבטיה ושירותים ביתר
מקוריות וליצור בהם אווירה שמספקת
השראה ,בזמן שבו אנו מתייחדים עם
עצמנו ושוהים בחלל שדורש אווירה
אינטימית .העיצוב המינימליסטי הייחודי
של בידה "כחול לבן" משדרג את נראות
השירותים תוך שמירה על אסתטיות.
הטואלטיקו מציע חידוש ויתרון שלא
קיימים במוצרים אחרים  -מדובר במוצר
היחיד בארץ עם אפשרות הפעלה ביד ימין
או ביד שמאל .שני דגמים אלו מאפשרים
למשתמש בחירה לפי נוחותו ,ומרחיבים
את אפשרויות ההתקנה בחדר שירותים או
אמבטיה.
ועוד כדאי לדעת כי התקן בידה טואלטיקו
עשוי מחומרים איכותיים ובעל מבנה חדשני
פשוט וחזק המבטיח עמידות לשנים רבות:
צינורית נירוסטה מתכת אל חלד  /ברז פליז
ציפוי כרום" .לא פעם אני פוגשת לקוחות
שקונים את ההתקן ומספרים לי שקנו לפני
 30שנים מוצר דומה שעדיין קיים ופועל
בביתם" .את המוצרים השונים ניתן לבחון
באתר toiletico.com .עיצוב
עיצוב
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