
High Gienic on yleiseen käyttöön suunniteltu wc. Se on taloudellinen, helposti puhtaana 

pidettävä ja turvallinen korkeallakin käyttöasteella.

Aina valmiina 
kun luonto kutsuu

www.highgienic.com



Vesiklosetista 

Hightech-yksikköön

2



Patentoitu WC-allas

HIGH GIENIC WC:n menestys 

perustuu kehittämäämme ja 

patentoimaamme Saksan Hy-

gienia-instituutissa testattuun 

allasratkaisuun. Perinteistä suu-

rempi ja kestävämpi allas on suun-

niteltu julkiseen käyttöön eikä 

siinä ole likaa kerääviä tasoja.

Kustannustehokas

HIGH GIENIC WC vastaa nykypäi-

vän korkeita hygienia- ja es-

teettömyysvaatimuksia. Yhdellä 

yksiköllä voidaan palvella sekä 

naisia ja miehiä. Käytetyt materi-

aalit ja muotoilu takaavat toimi-

vuuden silloinkin kun wc:n käyt-

töä ei voida valvoa.

High Gienic siirtää historiaan li-

kaiset istuinlaudat, huuhtelemat-

tomat altaat ja siivottomat lattiat. 

HIGH GIENIC wc:n kunnossapito 

on taloudellista kovallakin käyt-

töasteella: Muotoilu ja automati-

soidut toiminnot vähentävät sii-

voustarvetta.

Kestävä ruostumaton teräs

HIGH GIENIC on paloturvallinen. 

Ruostumaton teräs mahdollistaa 

poikkeuksellisen pitkän käyt-

töiän. Perinteisesti ilkivallalle 

alttiit komponentit ja toiminnot 

on upotettu seiniin tai sijoitettu 

huoltotilaan. Graffi tien poistami-

seen voidaan tarvittaessa käyttää 

voimakkaitakin liuottimia.

Julkisen wc:n epämiellyttävä yleisilme ei houkuttele käyttäjiä. 

Epäsiisteys ja ilkivalta aiheuttavat palvelun tarjoajalle korkeita siivous- ja korjauskustannuksia.

High Gienic on suunniteltu palvelemaan kaikkia käyttäjiään nykyajan vaatimukset täyttävällä 

tavalla. Se on kokonaistaloudellinen, kestävä ja monikäyttöinen valmis yksikkö.
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HIGH GIENIC 

Standard
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HIGH GIENIC vastaa joustavasti arkkitehtien 

ja suunnittelijoiden vaatimuksiin tinkimättä 

kestävyydestä. Standard-moduulit voi-

daan asentaa valmiiseen rakennukseen tai 

erillisinä vapaasti seisovina yksikköinä. Se 

soveltuu sekä miesten että naisten käyttöön. 

Moduulit voidaan asentaa jopa muu-

taman neliömetrin tilaan. Liiketunnistimella

varustettu käsienpesujärjestelmä johtaa 

vedet suoraan wc-altaaseen, joten erillinen 

pesuallas on tarpeeton.

Sisäänrakennettu yksikkö

Vapaasti seisova yksikkö
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HIGH GIENIC 

Universal 
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HIGH GIENIC:ssä on Universal-allas ja 

käytännöllinen wc-istuinmekanismi. HIGH 

GIENIC Universal on suunniteltu esteet-

tömyysmääräykset huomioon ottaen. 

Automaattisesti pystyasennossa oleva 

istuinlauta laskeutuu ja käsienpesujärjes-

telmä käynnistyy liiketunnistimella. 

HIGH GIENIC: in kaikissa yksiköissä auto-

maattinen lattiahuuhtelu, altaan huuhtelu 

ja ilmastointi pitävät ilman raikkaana. 

Käsienpesuallas ja hoitopöytä on testattu 

300 kg:n kuormituksella. Hätähälytys toimii 

helposti ja turvallisesti käsin koskematta. 

Automaattiset vikahälytykset ohjautuvat 

haluttuun kohteeseen. Suurellakin käyt-

töasteella puolen vuoden huoltoväli on 

todettu riittäväksi. 

Sisäänrakennettu yksikkö

Vapaasti seisova yksikkö
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HIGH GIENIC: 

Helppo, turvallinen, puhdas

Wc-altaan suuri koko ja lujuus 

palvelevat hyvin julkista käyttöä. 

Altaan huuhtelu on automatisoitu.

WC on valmiina urinaalikäyttöön, 

koska istuinlauta on automaat-

tisesti pystyasennossa. Siten se 

pysyy puhtaana muut käyttäjät 

huomioon ottaen.

Wc-allas huuhtoutuu automaat-

tisesti jokaisen käyttökerran 

jälkeen. Lattiahuuhtelu poistaa 

ritilöiden alle kertyneen lian ja 

epämiellyttävät hajut tehokkaasti.

Automaattiset huuhtelut toimivat 

käyttäjiä häiritsemättä.

High Gienicin monet ominaisuudet 

lisäävät käyttömukavuutta.
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Automaattiohjattu tehokas ilman-

vaihto huolehtii raikkaasta ilmas-

ta. Termostaattiohjattu lämmitys 

huolehtii yksikön lämpötilasta 

ja tekniikan toimivuudesta myös 

kylmänä vuodenaikana. 

Vakio-ominaisuuksia ovat:

• Automaattinen WC-altaan- ja 

lattian huuhtelu

• Selkeät merkkivalot sisällä ja 

ulkona

• Liiketunnistimella varustetut 

kytkimet yksikön sisällä

• Huoltovesipiste yksikön sisällä 

• Automaattinen ilmastointi

• Automaattinen yölukitus

• Valvottu käyttöaika

Näiden lisäksi voidaan valita 

mm:

• Valvontapuhelin huolehtimaan 

inva-, pakkas-, ym-hälytyksistä

• Rahastin ja sähkölukollinen 

rahaluukku

• Automaattiovi

• Huumeneulojen 

talteenottoaukko. Säiliön 

tyhjennys turvallisesti 

huoltotilan puolella

• Useita tunnistimia 

seuraamaan ja ohjaamaan 

yksikön toimintoja

• Erillinen suihkumoduuli
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Konsultointi, suunnittelu, 

asennus, huolto
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Konsultointi, suunnittelu, 

HIGH GIENIC WC:n valinta tarkoittaa inves-

tointia kustannustehokkaaseen julkiseen 

wc-järjestelmään, jolla on laaja laatu- ja 

palvelupaketti:

• Tuotanto ja toimintatavat perustuvat 

ISO9001 laadunhallintajärjestelmään

• Ulkovuoraus on valittavissa asiakkaan 

toiveiden mukaan. Yksiköitä voi 

yhdistellä joka antaa suunnittelijoille 

ja arkkitehdeille mahdollisuuden 

luoda haluamiaan kokonaisuuksia.

• Projektisuunnittelu ja tarvittavat 

lupakuvat sisältyvät toimituksiin

• Yksiköt testataan aina tehtaalla ennen 

asennusta

• Asennus ja käyttöönotto

• Käyttökoulutus kohteessa

• Jokaisen yksikön mukana selkeät 

huolto- ja käyttöohjeet

• Puhelimessa annettu tekninen 

tuki on maksutonta

• HIGH GIENIC-vuosihuolto on 

edullinen ja helppo tapa varmistaa

yksikön häiriötön toiminta

11



Referenssit ja 

erikoisratkaisut
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Tervetuloa HIGH GIENIC 
WC-yksikköön
Olitpa Englannissa tai Yhdysvallo-

issa, Helsingissä tai Kevelaer:ssa, 

asemilla tai parkkipaikoilla, 

puistoissa tai kävelykaduilla. Kan-

sainvälisesti tunnettu HIGH GIENIC 

palvelee ja huolehtii siisteydestä 

julkisissa tiloissa. Monikäyttöisyy-

tensä ansiosta yksiköitä voidaan 

asentaa erilaisiin kohteisiin. Vas-

taamme mielellämme kysymyksiin 

ja annamme lisätietoja. Löydämme 

varmasti Teille sopivan ratkaisun.
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HIGH GIENIC WC 

Tulevaisuuden ratkaisu

14



Kokonaistalou-

dellinen

Helppo pitää 

puhtaana

Vähäinen 

huollon tarve

HIGH GIENIC
 korvaa jopa

kolme perinteistä 
wc-yksikköä.

HIGH GIENIC WC-

yksikköjä on asennettu 

Suomen lisäksi Saksaan, 

Sveitsiin, Itävaltaan, 

Ruotsiin, Englantiin, 

Hollantiin, Belgiaan, 

Italiaan ja USA:han.
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Yhteystiedot

High Gienic Oy

Mustionkatu 4

FI20750 Turku

Puhelin +358 40 5015866

info@highgienic.com

www.highgienic.com
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