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Tornado Flush
Højeffektiv 2 eller 3 dyset  
WC-skylning

CeFiONtect
Hygiejnisk specialglasur som sikrer 
en ekstrem glat keramikoverflade

Kantløst toilet
Toiletskål uden skyllekant

Vandsparende
Teknologi som reducerer  
vandforbruget

VORES WC-KERAMIK- 
TEKNOLOGIER
Standarden på alle TOTO WC-Keramikker, for 
enestående hygiejne (Standard på alle TOTO WC)

36.000.000 SOLGTE 
WASHLETS PÅ 35 ÅR
TOTO råder over 35 års erfaring med 
udvikling og optimeringen af WASHLETs. 
Med mere end 36.000.000 solgte  
WASHLETs på verdensplan, har TOTO 
den know-how, der sikrer optimal funk-
tion og kvalitet. Det er ikke uden grund 
at TOTO er den førende virksomhed på 
det Japanske marked.

35 års forskning og udvikling har ført til at TOTO 
i 2013, lancerede verdens mest innovative og 
avancerede WASHLET: NEOREST AC. Keramik-
ken på dette toilet er selvrensende så snavs, 
bakterier og skimmel har ingen chance.

BADKULTUR PÅ JAPANSK.
DET ER TOTO.
TOTO er Japans førende producent af 
sanitetskeramik. I mere end 35 år har 
TOTO været forbillede i udviklingen 
og produktionen af WASHLETs. Denne 
erfaring afspejles i TOTOs produkter.

TOTO står for højeste standard inden 
for produkter til badeværelset, med en 
pallette fra keramik og armaturer til 
møbler og tilbehør. Innovativ teknologi 
kombineret med minimalistiske design; 
det er TOTO. 

ENESTÅENDE GRUNDE  
TIL AT VÆLGE ET HYGIEJNE- 
TOILET FRA TOTO

Berøringsfri
Berøringsfri og automatisk åbning af 
låg via sensorstyret teknologi. Ingen 
berøring - låget åbner automatisk

Actilight
Kombination af Zirkon belægning på 
keramikken og UV-lys i låget. På 
NEOREST AC WASHLET, bliver snavs 
og bakterier nedbrudt.

ewater+ 
Efter brug bliver kummen rengjort med 
elektrolytisk behandlet vand, som 
forstøves ud over kummen, ewater+ 
virker antibakterielt og rensende

PreMist
Før brug bliver der sprøjtet en vandtåge 
ud over den indvendige del af keramikken. 
Den fugtede overflade bevirker, at snavs 
får sværere ved at hæfte

WASHLET-Funktioner
Berøringsfri bidetfunktion med varmt 
vand, som rengør og sikrer en 
vedblivende fornemmelse af friskhed

Tornado Flush
Et yderst kraftigt 2 eller 3 dyse 
Tornado Flush, som sikrer en lydsvag  
og grundig rengøring af hele toilettet

 
Kantløst Design
WC - keramik uden skyllekant. 
Forhindrer snavs og bakterier i at 
aflejre sig på svært fremkommelige 
steder

CeFiONtect
Hygiejnisk specialglasur, særdeles  
glat keramikoverflade som forhindrer 
aflejringer. For holdbar glans og let 
rengøring; egnet til microfiberklude

TEKNISK ENKELT:  
INSTALLERES SOM  
DET DU KENDER.
WASHLETs fra TOTO opfylder alle
normer. WC – keramikken kan monteres
på alle gængse indbygningscisterner.  
Ud over dette skal der blot være vand  
og el tilslutning tilgængelig. Selvfølgelig
kan tilslutningerne også udføres i det
ikke synlige område bag WASHLETen.

VEDLIGEHOLDELSESFRI
Alle WASHLETs fra TOTO er vedlige- 
holdelsesfrie. Dette gælder også for  
den nye generation WASHLETs med 
Actilight- og ewater+ .

Siliconelegeringen på stavdysen mulig-
gør rengøring med noget så simpelt  
som almindeligt vand. Kemikalier for 
dyserengøring anvendes ikke og skal 
dermed ikke efterfyldes. Actilight og 
ewater+ anvender ingen tilsatte substan-
ser eller kemikalier. Igennem intelli-
gent teknologi og materialevalg, virker 
produkterne uden tilsætningsstoffer og 
vedligeholdelse.

PERFEKT HYGIEJNE
IGENNEM INNOVATIVE 
TEKNOLOGIER
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Actilight
Zirkon-belægning kombineret
med UV-lys. Virker antibakteriel
og nedbryder snavs

ewater+
Elektrolysebehandlet vand, med  
antibakteriel og rensende virkning

PreMist
Vandtåge sprøjtes ud over den  
indvendige del af keramikken før 
brug, hvilket bevirker at snavs får 
sværere ved at hæfte.

Varmtvandsdyse
Individuelt indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem

Opvarmet sæde
Individuelt tilpasset temperatur

Deodorizer
Luftrensende filtersystem

Tørrefunktion
Varmluftdyse

Auto-funktioner
Sensorstyret teknologi, der automatisk 
åbner og lukker låget samt skyller  
automatisk ud

VORES WASHLET- 
TEKNOLOGIER
TOTO-Teknologier som skåner miljøet, letter 
hverdagen og giver personligt velbefindende.

NORM EN1717  
DRIKKEVANDSSIKKERHED
EN1717 beskriver de nødvendige  
sikkerhedsforanstaltninger som produktet 
skal overholde for at sikre kvaliteten på 
drikkevandet. Alle TOTO-WASHLETs er 
selvsikret og råder over et frit udløb: Fam 
A, Typ B efter DIN EN1717. Herigennem 
sikres at forurenet returvand ikke kan 
komme i kontakt med drikkevand. Det  
er derfor ikke nødvendigt at installere 
yderligere sikring.



NEOrEST EW WASHLET 

WASHLET med rensende og  
antibakteriel ewater+ teknologi.  
Opbygningsmæssigt ens med  
NEOREST AC – WASHLET.
 
 – ewater+: Elektrolytisk ladet vand med 
rensende og antibakteriel virkning

 – Sensorstyret låg der automatisk  
åbner og lukker

 – Automatisk udskylning
 – Opvarmet sæde
 – Tørrefunktion med regulering af varme
 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem for intimrengøring 
(vandtemperatur, strålestyrke og posi-
tion, indstilles bekvemt på fjernbetje-
ningen)

 – PreMist: Vandtåge lagt ud på keramik, 
snavs hæfter sværere

 – Gennemstrømningsvarmer, termostat 
og trykstyret, for ubegrænset brug af 
varmt vand

 – Hukommelse for 2 forskellige brugere
 – Energispareprogram for 3, 6 eller 9 
timer

 – Tilegner sig brugernes adfærd og  
skifter selv til energisparefunktion

GIOVANNONI WASHLET 

Giovannoni WASHLET er et resultat af 
et samarbejde på tværs af landegrænser, 
mellem TOTO og den italienske stjer-
nedesigner Stefano Giovannoni.

 – Opvarmet sæde
 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem for intimrengøring 
(vandtemperatur, strålestyrke og  
position, indstilles bekvemt på fjern-
betjeningen)

 – WC sæde og låg med soft-close; 
let demontering for ukompliceret 
rengøring

 – Hukommelse for 2 forskellige brugere
 – Energispareprogram for 3, 6 eller 9 
timer

WASHLET GL 2.0

WASHLET GL 2.0 er et klassisk japansk 
WASHLET med høj komfort.

 – Opvarmet sæde
 – Tørrefunktion med regulering af varme
 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem for intimrengøring 
(vandtemperatur, strålestyrke og  
position, indstilles bekvemt på  
fjernbetjeningen)

 – PreMist: Vandtåge lagt ud på keramik, 
snavs hæfter sværere

 – WC sæde og låg med soft-close
 – Hukommelse for 2 forskellige brugere
 – Tilegner sig brugernes adfærd og 
skifter selv til energisparefunktion

WASHLET EK 2.0

Indstigningsmodellen for dem som  
sætter pris på TOTO’s WASHLET  
teknologier.

 – Opvarmet sæde
 – Tørrefunktion med regulering af varme
 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem for intimrengøring 
(vandtemperatur, strålestyrke og  
position, indstilles bekvemt på  
fjernbetjeningen)

 – PreMist: Vandtåge lagt ud på keramik, 
snavs hæfter sværere

 – WC sæde og låg med soft-close
 – Hukommelse for 2 forskellige brugere
 – Tilegner sig brugernes adfærd og 
skifter selv til energisparefunktion

NEOrEST AC WASHLET 

High-End WASHLET tilbyder højeste  
komfort med selvrengøringsfunktion  
for et altid rent WC. 
 
 – Selvrengøringsfunktion med Actilight
 – Superhydrofil keramikoverflade, som 
letter transporten af snavs

 – ewater+: Elektrolytisk ladet vand med 
rensende og antibakteriel virkning

 – Sensorstyret låg der automatisk  
åbner og lukker

 – Automatisk udskylning
 – Opvarmet sæde
 – Tørrefunktion med regulering af varme
 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem for intimrengøring 
(vandtemperatur, strålestyrke og position, 
indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)

 – PreMist: Vandtåge lagt ud på keramik,  
så snavs har sværere ved at hæfte

 – Gennemstrømningsvarmer, termostat 
og trykstyret, for ubegrænset brug af 
varmt vand

 – Hukommelse for 2 forskellige brugere
 – Energispareprogram for 3, 6 eller 9 
timer

 – Tilegner sig brugernes adfærd og  
skifter selv til energisparefunktion

WASHLET SG 

WASHLET med rensende og antibakteriel 
ewater+ teknologi samt alle de standarder 
som TOTO WASHLETs tilbyder. 

 – ewater+: Elektrolytisk ladet vand med 
rensende og antibakteriel virkning

 – Sensorstyret låg der automatisk åbner 
og lukker

 – Opvarmet sæde
 – Tørrefunktion med regulering af varme
 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selvrensende 
stavdysesystem for intimrengøring 
(vandtemperatur, strålestyrke og posi-
tion, indstilles bekvemt på fjernbetje-
ningen)

 – PreMist: Vandtåge lagt ud på keramik, 
snavs hæfter sværere

 – Gennemstrømningsvarmer, termostat 
og trykstyret, for ubegrænset brug af 
varmt vand

 – Hukommelse for 2 forskellige brugere
 – Energispareprogram for 3, 6 eller 9 
timer

 – Tilegner sig brugernes adfærd og  
skifter selv til energisparefunktion

Inklusiv fjernbetjening

NEOREST AC  
WASHLET skal  
kombineres med  
NEOREST AC WC

Inklusiv fjernbetjening

NEOREST EW  
WASHLET skal  
kombineres med  
NEOREST EW WC

Inklusiv fjernbetjening

SG WASHLET  
kombineres med  
SG WC

Inklusiv fjernbetjening

Giovannoni WASHLET 
kombineres med  
Giovannoni  WC

Inklusiv fjernbetjening

WASHLET GL 2.0 kan 
kombineres med WC i 
serierne MH og NC

Fast monteret betje-
ningspanel; direkte på 
WASHLETen

WASHLET EK 2.0 kan 
kombineres med WC i 
serierne MH og NC

WASHLET CF

Basismodellen, med standard TOTO 
WASHLET teknologier, passer også 
på de fleste gængse toiletter.

 – Opvarmet sæde
 – Tørrefunktion med regulering af 
varme

 – Luftrensende filter
 – Individuel indstilbar og selv-
rensende stavdysesystem for 
intimrengøring (vandtemperatur, 
strålestyrke og position, indstilles 
bekvemt på fjernbetjeningen)

 – PreMist: Vandtåge lagt ud på  
keramik, snavs hæfter sværere

 – WC sæde og låg med soft-close
 – Hukommelse for 2 forskellige  
brugere

 – Tilegner sig brugernes adfærd og 
skifter selv til energisparefunktion

Inklusiv fjernbetjening

WASHLET CF passer  
på TOTO CF WC  
og på de fleste gængse 
toiletter


