
HYGIEJNE OG KOMFORT
I SÆRKLASSE

SKYL-LET 



INTRODUKTION

Skyl-Let tilbyder avancerede toiletløsninger i form af elektroniske 
Smart Bideter og håndtørrere. Fokus er på hygiejne og komfort 
gennem avanceret teknologi.

Skyl-Let’s Smart Bidet opnår maksimal hygiejne og renlighed ved 
at bruge vand til at skylle efter toiletbesøg og overflødiggør derved 
brugen af toiletpapir. 
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INTRODUKTION

FUNKTIONELLE
FORDELE
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Du undgår at gnide papir mod huden, hvilket ellers 
kan føre til irritation og ubehag

Vand renser effektivt de sensitive områder

Det kræver ingen håndkontakt, så spredningen af 
bakterier mindskes
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Lady-dysen giver nænsom intimhygiejne for 
kvinder. 

Skyl-Let fås med to dyser for maksimal 
renlighed
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KOMFORT

Et Skyl-Let Smart Bidet giver dig en oplagt mulighed for at lære dine 
børn om vigtigheden af omhyggelig personlig hygiejne – allerede 
fra en tidlig alder. Den læring vil de tage med sig videre i livet.

For mænd, såvel som for kvinder, er personlig hygiejne vigtigt. 
Skyl-Let’s Smart Bidet sikrer en optimal hygiejne og afhjælper effektivt 
irritation forårsaget ved brug af toiletpapir. 

Skyl-Let’s Smart Bidet har en hel speciel dyse særligt beregnet til 
nænsomt at forbedre kvinders intimhygiejne. 

Skyl-Let’s Smart Bideter er også særdeles velegnede hvis man har 
begrænset fysisk førlighed, da toiletbesøg kan være en ubehagelig 
oplevelse. 

Skyl-Let’s Smart Bidet forenkler processen og kan i nogle situationer 
helt fjerne behovet for at have en personlig hjælper til at assistere 
undervejs. Det giver frihed og værdighed at være uafhængig af 
andre menneskers hjælp og selv være i stand til at løse sine mest 
basale behov - blot ved et tryk på én knap.
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KOMFORT
ENKEL BETJENING
AVANCERET
TEKNIK
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HYGIEJNE

Selve sædet er fremstillet ved hjælp af nanoteknologi i et særligt 
antibakterielt materiale, der reducerer bakterier med op til 99,8%.

Efter brug rengøres og steriliseres dyserne af et patenteret UV-lys, 
der effektivt reducerer bakterieforekomsten.
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HYGIEJNE

BEKVEMMELIGHED
TILPASSET DINE 
BEHOV
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Skyl-let’s Smart Bidet er i virkeligheden kun et ekstra sæde som 
kan tilpasses de fleste eksisterende toiletkummer. Det er nemt at 
udskifte det gamle toiletbræt med det nye Smart Bidet - komplet med 
vandtilslutning og el-ledning. Sædet kan hurtigt af- og påmonteres 
ved blot et enkelt klik.

Alle modeller er udstyret med et effektivt filter, der renser vandet, 
inden det når dyserne. Flere modeller har desuden en særlig 
strømbesparende funktion.

MONTERING
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MONTERING

UOVERTRUFFEN 
KOMFORT OG 
HYGIEJNE
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Skyl-Let’s Smart Bideter tilbyder et væld af komfortable funktioner.

Et LED lys oplyser kummen og kan slukkes efter brug.  Sædevarmen 
har tre forskellige indstillinger (36, 38 og 40 grader) og kan også slås 
helt fra.

Temperaturen på vandet kan ligeledes indstilles, så det hverken er 
for varmt eller koldt.

Til sidst blæser varm luft det resterende vand væk. Nogle modeller 
fås med en aktiv lugtfjerner, der går i gang, når man sætter sig og 
stopper to min efter sædet efterlades. Alle sæder har desuden en 
soft-close funktion, som sørger for, at låget lukker blidt.

Alle funktioner kan styres med fjernbetjening eller med én simpel 
berøring på sædet. Så selv mennesker med begrænset førlighed 
kan udnytte toilettets funktioner. 

KOMFORT
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SKYL-LET KOLLEKTIONEN
AVANCEREDE SMART BIDETER 
TIL DAGLIGT BRUG

KOMFORT
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Breeza

Funktioner Breeza håndtørrer

Dimensioner L210 * B300 * H650 mm

Vægt 8 kg

Generelle egenskaber

Infrarøde sensorer Ja

Sikkerhedsanordning Ja

Andre egenskaber

Tørretid 10 sek

Størrelse på beholder 500 ml

Lufthastighed 90 m/sek

Strømforsyning AC 110V 50/60 Hz

Strømforbrug 1200W

Produkt specifikationer
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Breeza
Produkt specifikationer

Om Breeza
Den hurtigste håndtørrer på markedet 

Breeza er vores effektive håndtørrer. Den virker 
ved hjælp af infrarøde sensorer, der registrerer 
bevægelser og aktiverer blæseren, når dine 
hænder er i nærheden. Den kraftige enhed afgiver 
en luftstrøm på hele 90 m/sek, der lynhurtigt tørrer 
dine hænder uden brug af papir eller håndklæde. 

Overskydende vand opsamles i beholderen under 
blæseren, der kan rumme 500 ml, og som let kan 
tømmes efter behov. 

Breeza håndtørreren er det ideelle alternativ til 
de omkostningskrævende papirservietter eller 
bakterieoverførende håndklæder og bør derfor 
være fast inventar på ethvert badeværelse.

Den er desuden udstyret med en 
sikkerhedsanordning, der garanterer pålidelig og 
sikker brug.
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82: Wide Panel

Funktioner 82 Wide Panel

8211 Rund 470 * 430 * 110 mm

8221 Aflang 520 * 430 * 110 mm

Dyser

Family Ja

Lady Ja

Vandopvarmning Øjeblikkelig varme

Vandtryksstyring Ja

Styring af vandtemperatur Ja

Styring af sædetemperatur Ja

Sæde

Sæde sensor Ja

Varme i sædet Ja

Soft-close funktion Ja

Bakteriereducerende materiale Ja

Flytbart sæde Ja

Andre egenskaber

Selvrensende dyser Ja

Energibesparende tilstand Ja

LED belysning Ja

Betjening Kontrolpanel

Montering Kan udføres selv

Specifikationer

Vandtryk 0,7-7,5 kgf/cm2

Strømforsyning AC 110/220V 50/60 Hz

Længde på ledning 1,2m

Opvarmning 1200W

Vandtemperatur Rumtemperatur til 40 grader

Sædetemperatur Rumtemperatur til 40 grader

Produkt specifikationer
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82: Wide Panel
Produkt specifikationer

Om Wide Panel
En god begyndelse 

Wide Panel udnytter den grundlæggende funktionalitet som et Skyl-Let Smart Bidet kan tilbyde. Wide 
Panel fås med to dyser: Family og Lady, der begge giver en effektiv skylning. der alle giver en effektiv 
skylning. Sædet betjenes via et enkelt panel på højre side, der også bruges til at indstille sædevarmen 
og temperaturen på vandet, så det hele fungerer efter brugerens ønsker. 

Som alle vores Smart Bideter er Wide Panel udført i et særligt bakteriereducerende materiale og 
udstyret med vores nye UV lys, der fjerner bakterier og renser dyserne efter brug.

Wide Panel har et bredere sæde end de tilsvarende Slim Remote og One Touch modeller.
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85: Slim Remote

Funktioner 85C Slim Remote 85D Slim Remote

8511 Rund 470 * 385 * 110 mm 470 * 385 * 110 mm

8521 Aflang 520 * 385 * 110 mm 520 * 385 * 110 mm

Dyser

Family Ja Ja

Lady Ja Ja

Vandopvarmning Øjeblikkelig varme Øjeblikkelig varme

Vandtryksstyring Ja Ja

Styring af vandtemperatur Ja Ja

Styring af sædetemperatur Ja Ja

Sæde

Sæde sensor Ja Ja

Varme i sædet Ja Ja

Soft-close funktion Ja Ja

Bakteriereducerende materiale Ja Ja

Luft tøring Ja Ja

Aktiv lugtfjerner Ja Nej

Flytbart sæde Ja Ja

Selvrensende dyser Ja Ja

Andre egenskaber

Energibesparende tilstand Ja Ja

LED belysning Ja Ja

Betjening Fjernbetjening Fjernbetjening

Montering Kan udføres selv Kan udføres selv

Vandtryk 0,7-7,5 kgf/cm2 0,7-7,5 kgf/cm2

Strømforsyning AC 110/220V 50/60 Hz AC 110/220V 50/60 Hz

Længde på ledning 1,2m 1,2m

Opvarmning 1200W 1200W

Vandtemperatur Rumtemperatur til 40 grader Rumtemperatur til 40 grader

Sædetemperatur Rumtemperatur til 40 grader Rumtemperatur til 40 grader

Produkt specifikationer
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85: Slim Remote
Produkt specifikationer

Om Slim Remote
Et væld af funktioner 

Slim Remote fås med to dyser: Family og Lady, der begge giver en effektiv skylning. Sædet styres med 
fjernbetjening, der også bruges til at indstille sædevarmen og temperaturen på vandet, så det hele 
fungerer efter brugerens ønsker. 

Som alle vores Smart Bideter er Slim Remote udført i et særligt bakteriereducerende materiale og 
udstyret med vores nye UV lys, der effektivt fjerner bakterier i toilettet.

Slim Remote fås desuden med en aktiv lugtfjerner, der går i gang så snart sædet aktiveres. 
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89: One Touch

Funktioner 89 One Touch

8911L Rund 470 * 385 * 110 mm

8921L Aflang 520 * 385 * 110 mm

Dyser

Family Ja

Vandopvarmning Øjeblikkelig varme

Vandtryksstyring Ja

Styring af vandtemperatur Ja

Styring af sædetemperatur Ja

Sæde

Sæde sensor Ja

Varme i sædet Ja

Soft-close funktion Ja

Bakteriereducerende materiale Ja

Flytbart sæde Ja

Andre egenskaber

Selvrensende dyser Ja

Energibesparende tilstand Ja

LED belysning Ja

Betjening One Touch - forrest på sædet

Montering Kan udføres selv

Specifikationer

Vandtryk 0,7-7,5 kgf/cm2

Strømforsyning AC 110/220V 50/60 Hz

Længde på ledning 1,2m

Opvarmning 1200W

Vandtemperatur Rumtemperatur til 37 grader

Sædetemperatur Rumtemperatur til 37 grader

Produkt specifikationer
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89: One Touch

Om One Touch
Markedets mest enkle smart bidet 

One Touch er vores revolutionerende Smart Bidet 
med patenteret teknologi. Faktisk er det verdens 
mest let betjente Smart Bidet - hele toilettet styres 
med ét tryk på en knap på sædet.

Sædet er let at tilslutte dit eksisterende toilet – det 
eneste der skal fjernes, er det normale toiletbræt. 

Andre Smart Bideter kontrolleres af fjernbetjening 
eller betjeningspanel, men One Touch har blot 
én knap forrest på brættet, der styrer alle de 
indbyggede funktioner. 

Desuden er sædet  lavet i antibakterielt materiale, 
der reducerer mængden af bakterier med op til 
99,8%.

Efter brug rengøres og steriliseres dyserne af 
et patenteret UV-lys, der effektivt reducerer 
bakterieforekomsten.

Et LED lys oplyser toilettet, og gør det let at 
anvende om natten eller i mørke. 

Brættet er udstyret med sædevarme for at gøre 
brugen så behagelig som muligt.   

Produkt specifikationer
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SKYL-LET

Hos Skyl-Let kan vi tilbyde en løsning, der matcher netop dine behov 
– uanset om du har brug for en all-round familiemodel eller en model, 
der kan tilpasses individuelt til dine ønsker. 

Der er rig mulighed for at selv at vælge dyse- og stråleindstillinger 
eller simpelthen - den helt simple “One Touch”-model, hvor alt 
indstillet på forhånd. 

MULIGHEDER
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SKYL-LET

MULIGHEDER Hos Skyl-Let tror vi på vigtigheden af god personlig hygiejne. 
Derfor er vi stolte af at kunne tilbyde avancerede Smart Bideter, der 
overflødiggør brugen af toiletpapir. Både i forhold til hygiejne og 
komfort ser vi det som et stort skridt fremad. 

Vi bestræber os på at levere de bedste løsninger inden for det 
sanitære område, og vi forsøger at udnytte de nyeste teknologiske 
landevindinger til at forbedre vores innovative produkter. Det 
inkluderer blandt andet et særligt UV-lys, der steriliserer dyserne 
efter brug, ligesom alle vores produkter er fremstillet i et specielt 
materiale, der giver maksimal bakteriebeskyttelse. 
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KONTAKTKEMP & LAURITZEN
SERVICE

Kemp & Lauritzen blev stiftet i 1882 og har siden udviklet sig til at 
være én af Danmarks største El- og VVS installatører. Med afdelinger 
i 23 forskellige byer over det meste af landet er der aldrig langt til 
den gode service.

Kemp & Lauritzen udfører installation og service på Skyl-Let  produkter 
over hele landet og har gennem en lang årrække opbygget en 
ekspertise og kompetence indenfor området, der gør dem til den 
helt rette samarbejdspartner for Skyl-Let. 

Kemp & Lauritzen yder service og installation indenfor normal 
arbejdstid og tilbyder derudover en landsdækkende vagtordning 
ved akutte nedbrud eller tilkald efter nærmere aftale.

Ønsker du at kontakte Kemp & Lauritzen?
87 46 70 00
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KONTAKTKEMP & LAURITZEN
SERVICE Hvis du er interesseret i at høre mere, eller finde ud af hvad vi 

helt præcist kan gøre for dig, så send os en uforpligtende mail 
eller besøg vores hjemmeside. Vi er til at snakke med og står 
klar med råd og vejledning til både privat og erhverv.

Se mere på www.skyl-let.dk eller skriv til info@skyl-let.dk
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BOLANE COMFORTECH CO., LTD. Report No: FA/2013/73197B-01
Date: 2013/08/28
Page: 1 of 1

THE FOLLOWING MERCHANDISE WAS(WERE) SUBMITTED AND IDENTIFIED BY THE CLIENT AS :

Product Name: Electronic Bidets
Applicant: BOLANE COMFORTECH CO., LTD.
Sample Received:
Retsting Date:
Test Method JIS Z2801

Test Result:

Staphylococcus aureus ATCC 6538P
Reduction (%)

1.7×10 4

5.6×10 5

2.8×10 4

Escherichia coli ATCC 8739
Reduction (%)

1.2×10 4

5.8×10 5

3.8×10 1

99.99B 5.76

C 1.58

TEST BACTERIA :
Test Group CFU/cm2 LOG

A 4.08

A 4.23

95.0B 5.75

4.45C

No. 45, Lane 10, Jhongjheng E. St., Huatan
Township, Changhua County, Taiwan

Test Group CFU/cm2 LOG

TEST BACTERIA :

*FA/2013/73197B-01*

2013/08/19
2013/08/19

NOTE:

- END -

Link to SGS safety information platform

1. A : Untreated test piece at “0” hr, bacteria counts should be at 6.2*103 to 2.5*104

2. B : Untreated test piece at “24” hrs
3. C : Antibacterial test piece at “24” hrs

5. If “Untreated test piece” can’t be prepared, “Blank” may be used.
4. Reduction (%) =〔(B-C)/B〕x100%

7. This report replace FA/2013/73197 (Test Result of Staphylococcus aureus and Escherichia coli were revised on
2013/08/28).

6. The report is in vain if it is partly reproduced or used.

Sonny Ren , Ph.D.
Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

3F, 125, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, 24886, Taiwan R.O.C / 24886新北市五股區新北產業園區五工路125號3樓

食品實驗室-台北

FOOD LAB-TAIPEI
初 示 報 告

Initial Report
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SKYL-LET

Skyl-Let forhandler Smart Bideter, der udnytter moderne teknik til at 
sikre hygiejne og komfort i særklasse. Toiletsæderne er designede 
efter alle kunstens regler med bl.a. sædevarme, LED lys, aktiv 
lugtfjerner og en enkel betjening, som alle kan lære at bruge.

Smart Bideterne produceres af E’LOO, der er eksperter i at kombinere 
avanceret teknik og enkel betjening. Produkterne er af høj kvalitet 
og alle modeller har innovative egenskaber som bl.a. det nyligt 
patenterede UV lys, der effektivt steriliserer dyserne efter brug. Alle 
sæderne er desuden fremstillet i et specialudviklet antibakterielt 
materiale. 

E’LOO har hovedkontor i Taiwan.
www.eloo.com.tw/ 

E’LOO

www.skyl-let.dk - info@skyl-let.dk


