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O nas

Major&Maker to pierwsza polska marka, która skupia się wyłącznie na sprzedaży produktów, 
jakimi są inteligentne toalety i deski myjące. 

● Naszym głównym celem jest poprawa i podniesienie jakości życia mieszkańców Polski, aby zapewnić im 
bardziej komfortowe i łatwiejsze codzienne funkcjonowanie. 

● Wraz z postępem nauki i technologii system inteligentnego domu stopniowo wkracza w życie każdego z nas, 
przyczyniając się do bardziej ekologicznego trybu życia i większej wygody dla ludzi. 

● Major&Maker podążając za trendem jako jedna z pierwszych marek w Polsce wprowadziła na rynek serię 
inteligentnych toalet myjących oraz desek sedesowych bidetowych. 

● Opierając się na najnowszych osiągnięciach naukowych oraz technologicznych opracowaliśmy urządzenia z 
kompleksowymi funkcjami użytkowymi. 

● Nasze produkty są tworzone z myślą o tym, aby służyć każdej rodzinie i zapewnić jej członkom zdrowszy, 
lepszy i wygodniejszy tryb życia.



  

Pochodzenie i rozwój inteligentnych toalet

● Inteligentne toalety początkowo były używane przede wszystkim w celu leczenia oraz opieki zdrowotnej nad 
osobami starszymi w Stanach Zjednoczonych. 

● Pierwsze urządzenia posiadały jedynie funkcje mycia ciepłą wodą w celu leczenia oraz opieki nad osobami z 
chorobami otworu przewodu pokarmowego oraz z niedogodnościami ruchowymi. 

● Z biegiem czasu, ze względu na postęp oraz rozwój nauki i technologii urządzenia te zaczęły trafiać do coraz 
większej liczby domów, aby dbać o zdrowie wszystkich członków rodziny. 

● Inteligentne toalety rozwinęły się najszybciej w Japonii, Korei Południowej i w Chinach, a dopiero później 
stały się popularne na całym świecie. 

● Funkcje inteligentnych toalet mogą skutecznie minimalizować ryzyko zachorowań na choroby jelit oraz 
powstania infekcji bakteryjnych w okolicach intymnych (w szczególności u kobiet). 

● Przyczyniają się również do znacznego zmniejszenia liczby zachorowań na choroby ginekologiczne oraz 
choroby otworu przewodu pokarmowego, a jednocześnie mają skuteczny efekt leczenia i remisji u osób, 
które dotąd miewały podobne powikłania. 

● Obecnie coraz więcej rodzin korzysta z inteligentnych toalet, co odzwierciedla nie tylko dążenie do 
komfortowego i zdrowego życia, ale jednocześnie ma również przełożenie na ekologię i oszczędność energii.



  

Popularność urządzeń na Wschodzie

● W Japonii w większości toalet (nawet tych publicznych) znajdują się elektroniczne deski sedesowe z funkcją 
mycia (tzw. washlety).

● Od 2002 roku ilość japońskich mieszkań posiadających deski myjące przewyższała liczbę rodzin 
posiadających komputery osobiste. 

● Pierwszy washlet powstał w 1997 roku w Japonii i został wpisany do księgi rekordów Guinnessa. 

● Washlet jest najbardziej popularny w Krajach Dalekiego Wschodu, jednak rozwiązanie te coraz częściej 
można spotkać również w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

● Pierwsze połączenie muszli sedesowej z bidetem zostało opracowane w Szwajcarii w 1964 roku, a dopiero 
później pomysł ten trafił do Japonii.



  

Nasze urządzenia

● Inteligentne toalety myjące 
Kompletne urządzenia, wyposażone w funkcje 
bidetu. Miski toaletowe wraz ze zintegrowanymi 
deskami sedesowymi.

1 RODZAJ: Urządzenia z miskami stojącymi, ze 
zintegrowanym systemem spłukiwania wody, bez 
konieczności podłączania do stelaża 
podtynkowego ze zbiornikiem wodnym.

2 RODZAJ: Urządzenia z miskami wiszącymi,
z systemem montażu do stelaża podtynkowego ze 
zbiornikiem wodnym.

● Deski sedesowe z funkcją bidetu
Urządzenia do montażu na miskach toaletowych
w miejscu tradycyjnych desek sedesowych.

Dwa warianty rozmiarowe.

Dwa rodzaje sterowania (pilot lub panel boczny).

Firma Major&Maker posiada w swojej ofercie dwa 
rodzaje urządzeń wyposażonych w funkcje myjące:



  

Dla kogo toaleta myjąca?

● Dobry czas na zmianę podczas remontu lub wykańczania nowego mieszkania.

● Najwyższa funkcjonalność i komfort użytkowania.

● Najlepsza jakość wykonania.

● Atrakcyjny wygląd i prestiż.



  

Inteligentne toalety myjące Major&Maker

● LUXURIOUS

● DELUXE 

● HONOR

● SUPERIOR 

Toalety myjące z miskami stojącymi, ze 
zintegrowanym systemem spłukiwania wody, 
bez konieczności podłączania do stelaża 
podtynkowego ze zbiornikiem wodnym.

Toalety myjące z miskami wiszącymi,
z systemem montażu do stelaża 
podtynkowego ze zbiornikiem wodnym.



  

Porównanie modeli toalet myjących Major&Maker



  

Porównanie modeli toalet myjących Major&Maker



  

Porównanie modeli toalet myjących Major&Maker



  

Przewaga inteligentnej toalety nad deską bidetową

● Gwarantowana najlepsza kompatybilność deski sedesowej
z miską toaletową.

● Idealnie zintegrowana deska z miską, która tworzy jednolitą 
powierzchnię, łatwą do utrzymania w czystości.

● Większe, wygodniejsze siedzisko.

● Szeroka gama dodatkowych funkcji.

● Bardziej atrakcyjny wygląd.



  

Dla kogo deska myjąca?

● Prosty sposób na udoskonalenie swojej toalety o funkcje myjące, często bez 
konieczności przeprowadzania remontu.

● Możliwość wykorzystania posiadanej miski WC.

● Brak potrzeby montażu osobnego urządzenia w łazience - bidetu.

● Tanie i skuteczne rozwiązanie, które pozwoli na pielęgnację higieny okolic intymnych.



  

Porównanie modeli desek myjących Major&Maker



  

Porównanie modeli desek myjących Major&Maker



  

Porównanie modeli desek myjących Major&Maker



  

Kompatybilność naszych produktów



  

Przewaga toalet i desek myjących nad tradycyjnymi bidetami

Oszczędność miejsca i łatwość montażu. 

● Toaleta myjąca to udoskonalone połączenie tradycyjnej toalety oraz bidetu. 

● Brak potrzeby montażu dwóch oddzielnych urządzeń, oszczędność miejsca w łazience. 

Bardziej zaawansowana funkcjonalność niż w przypadku bidetu. 

● Możliwość dostosowania temperatury wody. 

● Możliwość dostosowania temperatury suszenia. 

● Możliwość dostosowania temperatury deski sedesowej. 

● Możliwość dostosowania pozycji dyszy myjącej. 

● Możliwość dostosowania poziomu natężenia ciśnienia wody. 

● Funkcja mycia z tyłu (w trybie zwykłym lub masażu). 

● Funkcja mycia z przodu dla kobiet (w trybie zwykłym lub masażu).

● Funkcja mycia w trybie „turbo” z intensywną pulsacją wody, co wspomaga proces defekacji. 

● Funkcja suszenia. 

● Funkcja podmywania dziecka.



  

Brak potrzeby używania papieru toaletowego

Wszystkie nasze urządzenia są wyposażone w funkcję suszenia ciepłym 
powietrzem, z możliwością dostosowania temperatury powietrza. Dlaczego 
warto zrezygnować z używania papieru toaletowego na korzyść suszarki?

● Papier to dodatkowy koszt. 

● Papier to zbiorowisko bakterii. 

● Papier podrażnia skórę. 

● Papier wymaga całkiem sporej ilości miejsca do przechowywania. 

● Spłukiwanie dużej ilości papieru często powoduje zapychanie standardowych toalet. 

● Korzystanie z papieru toaletowego to rozwiązanie mniej ekologiczne.



  

Nasza technologia - Zawór ceramiczny
● We wszystkich naszych urządzeniach: 

toaletach i deskach myjących zastosowaliśmy 
dodatkowy zawór ceramiczny w układzie 
wodnym. 

● Standardowe rozwiązania wykorzystują tylko 
pojedynczy zawór magnetyczny, przez co 
w przypadku słabej jakości wody następuje 
zjawisko osadzanie się kamienia, 
co w ostateczności może doprowadzić do 
wycieku lub innej awarii. 

● Właśnie dlatego do sterowania systemem dróg 
wodnych zastosowaliśmy zarówno zawór 
magnetyczny oraz zawór ceramiczny. 

● Dzięki temu cały system jest przystosowany do 
bezproblemowej pracy bez względu na jakość 
wody – nawet w przypadku gdy jeden zawór 
ma problem. 

● Nasza autorska, unikalna i opatentowana 
technologia dwurdzeniowego systemu dróg 
wodnych jest w stanie wytrzymać nawet 200 
tysięcy cyklów przepływu wody.



  

 Nasza technologia - System grzewczy

● System grzewczy zastosowany w naszych 
urządzeniach jest kontrolowany przez 2 
czujniki temperatury. 

● Jeden czujnik wykrywa temperaturę zimnej 
wody na wejściu, a drugi temperaturę ciepłej 
wody na wyjściu, po czym procesor pobiera 
zlecenie podgrzania wody z obu detektorów. 

● Dzięki temu zarówno prędkość, jak i 
temperatura przepływu wody są stabilne.

● Objętość zbiornika na wodę do mycia w 
naszych urządzeniach wynosi od 0,3l do 1l 
(w zależności od modelu).

● W przypadku, gdy funkcja mycia nie została 
użyta przez 72 godziny woda w zbiorniku 
zostaje automatycznie wymieniona, dzięki 
czemu jest zawsze świeża.



  

Nasza technologia - System obwodów

● Zastosowana w naszych urządzeniach 
wysokiej jakości płyta główna została 
stworzona przez niezależny dział
badawczo-rozwojowy. 

● Wszystkie zainstalowane elementy tworzą 
odrębne moduły, dzięki czemu w przyszłości
w razie potrzeby nasz serwis może je w prosty 
sposób zastąpić nowymi.

● Każdy komponent został dokładnie 
przetestowany pod kątem żywotności, co 
oznacza, że produkty są przystosowane do 
bezawaryjnego działania przez okres minimum 
8 do 15 lat w zależności od częstotliwości 
użytkowania.



  

Serwis gwarancyjny i opieka posprzedażna

Serwis i opieka posprzedażna obejmuje:
● 24-miesięczną gwarancję.
● W okresie trwania gwarancji naprawę lub wymianę urządzenia na nowe.
● Sprawne rozwiązywanie problemów w ciągu 48 godzin.
● Koszta transportu reklamowanego towaru w obie strony po stronie sprzedawcy.
● Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat od dnia zakupu.

Opieka pogwarancyjna.
● Po upływie okresu gwarancji zapewniamy odpłatne świadczenie usług naprawczych.
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