
PERFEKT HYGIEJNE
IGENNEM INNOVATIVE
TEKNOLOGIER



Lindgreen & Cordes’ 
vision er, at være den førende 
leverandør af kvalitetsprodukter til 
badeværelset.

TOTO er verdens førende leverandør 
af VVS artikler og kendt for innovati-
ve produkter, der garanterer optimal 
funktion. Med overlegen teknik sikrer 
TOTO komfort, kvalitet, hygiejne og bidrager samtidig til 
at mindske belastningen af miljøet.

Vi har fokus på innovative produkter med unikke løsnin-
ger, der sikrer kunden den bedste oplevelse i badeværel-
set.

Priserne er inkl. moms

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

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 WASHLETTEKNOLOGIER
TOTO-Teknologier som skåner miljøet, letter
hverdagen og giver personligt velbefindende.

VORES 
WC-KERAMIKTEKNOLOGIER
Standarden på alle TOTO WC-Keramikker, for 
enestående hygiejne.
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ENESTÅENDE GRUNDE
TIL AT VÆLGE ET 
HYGIEJNETOILET FRA TOTO

BERØRINGSFRI
Berøringsfri og auto-
matisk åbning af låg via 
sensorstyret teknologi. 
Ingen berøring – låget
åbner og lukker auto-
matisk

ACTILIGHT
Kombination af Zirkon 
belægning på keramik-
ken 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 bidetfunk-
tion med varmt vand, 
som rengør og sikrer en 
vedblivende fornemmel-
se 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 skyl-
lekant. Forhindrer snavs 
og bakterier i at aflejre 
sig på svært fremkom-
melige steder

CEFIONTECT
Hygiejnisk special-
glasur, særdeles glat 
keramikoverflade som 
forhindrer aflejringer. 
For holdbar glans og 
let rengøring; egnet til 
microfiberklude
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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

Inklusiv fjernbetjening

Bestil.nr.  Pris 
101120 TOTO NEOREST AC WASHLET SÆT  101.250
250010 TOTO Indbygningscisterne (TECE) (1) 3.759
250040 TOTO Motorenhed for aut. Skyl (1) 3.872
250020 TOTO Trykplade Glas Hvid (1) 1.313
 I alt 110.194
(1) Valgfri
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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 position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– 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

Bestil.nr.  Pris 
101110 TOTO NEOREST EW WASHLET SÆT 66.300
250010 TOTO Indbygningscisterne (TECE) (1) 3.759
250040 TOTO Motorenhed for aut. skyl (1) 3.872
250020 TOTO Trykplade Glas Hvid (1) 1.313
 I alt 75.244
(1) Valgfri
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VEDLIGE HOLDELSESFRI
Alle WASHLETs fra TOTO er vedligeholdelsesfrie. Dette 
gælder også for den nye generation WASHLETs med 
Actilight- og ewater+.

Siliconelegeringen på stavdysen muliggør rengøring 
med noget så simpelt som almindeligt vand. Kemika-
lier for dyserengøring anvendes ikke og skal dermed 
ikke efterfyldes. Actilight og ewater+ anvender ingen 
tilsatte substanser eller kemikalier. Igennem intelligent 
teknologi og materialevalg, virker produkterne uden 
tilsætningsstoffer og vedligeholdelse.
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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 position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– 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

Wall

Screw (2x)

Wall

Water Connect

Inklusiv fjernbetjening

Bestil.nr.  Pris 
101090★  TOTO WASHLET SG SÆT,  

Afdækning i stål (med hvid  
afdækning best. nr. 101100) 34.528

★ Vores kunders favoritter
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36.000.000 SOLGTE WASHLETS PÅ 35 ÅR
TOTO råder over 35 års erfaring med udvikling og optimeringen af WASH-
LETs. Med mere end 36.000.000 solgte WASHLETs på verdensplan, har TOTO 
den know-how, der sikrer optimal funktion og kvalitet. Det er ikke uden 
grund at TOTO, på dette område, er den førende virksomhed i verden.
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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
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Inklusiv fjernbetjening

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.

Bestil.nr.  Pris 
101070  TOTO WASHLET GL 2.0 SÆT, 

MH V-WC  25.444
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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
–  Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion
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Fast monteret  
betjeningspanel;  
direkte på WASHLETen

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

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 tilslut-
ning tilgængelig. Selvfølgelig kan tilslutningerne også udføres i det ikke synlige 
område bag WASHLETen.

Bestil.nr.  Pris 
101040  TOTO WAHLET EK 2.0 SÆT, MH V-WC  19.313



OPLEV MORGENDAGENS 
 BADEVÆRELSE
Morgendagens badeværelse er et 
 tilflugtssted hvor teknologi, komfort 
og design harmonerer. Kravene til den 
totale oplevelse øges hele tiden  
– ligeså gør vores viden og Know-
How.

– Og dermed også tilfredsheden hos 
vore kunder.

DESIGNET TIL FORBRUGEREN
Teknologi er noget, der skal kunne 
mærkes, ikke ses. Samtidig skal design 
forenkle brugen af denne teknologi.

TOTO repræsenterer den ideelle 
 symbiose af teknologi og design, 
kompleks konstruktion og enkel 
betjening.

HYGIEJNE
Renlighed, og dermed hygiejne, spil-
ler en nøglerolle i fremtidens bade-
værelse.

For TOTO, kan overlegen hygiejne ikke 
kun opnås gennem rengøring, men 
også gennem de talrige innovative 
nyskabelser i form af designs, materia-
ler og teknologi. Innovative materialer, 
som forhindrer at snavs hæfter til 
overflader, og teknologier som gør 
brugen af rengøringsmidler minimal.

Når det kommer til det ”offentlige 
rum” som sygehuse, hoteller og 
indkøbscentre, er en pletfri hygiejne 
mere end luksus, det er et MUST.

BÆREDYGTIGHEDEN
Badeværelset er en oase af velvære 
og afslapning, som ikke bør opnås på 
bekostning af miljøet. Derfor er det 
vigtigt for TOTO at udvikle   energi- og 
vandbesparende teknologier, som er 
afgørende for at skabe morgendagens 
badeværelse.

Vores princip er derfor:

CLEAN  
TECHNOLOGY 
SINCE 1917

VORES PRINCIP
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WASHLET CF
Basismodellen, med standard TOTO WASHLET teknologier, pas-
ser også på de fleste gængse toiletter.

– 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
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Inklusiv fjernbetjening

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

Bestil.nr.  Pris 
240030  TOTO WASHLET CF (Passer på de  

fleste almindelige toiletter) 14.813
210010 TOTO CF Væghængt WC 2.700
 I alt 17.513



WASHLET GL 2.0 GULVSTÅENDE
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
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Bestil.nr.  Pris 
101180★  TOTO WASHLET GL 2.0 SÆT,  

MH GULV WC 27.825

★ Vores kunders favoritter



WASHLET EK 2.0 GULVSTÅENDE
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
–  Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion
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Bestil.nr.  Pris 
101170★  TOTO WASHLET EK 2.0 SÆT,  

MH GULV WC 21.694

★ Vores kunders favoritter
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NORM EN1717, Kat. 5
DRIKKEVANDSSIKKERHED
EN1717 beskriver de nødvendige sik-
kerhedsforanstaltninger 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. Heri-
gennem sikres at forurenet returvand 
ikke kan komme i kontakt med drikke-
vand. Det er derfor ikke nødvendigt at 
installere yderligere sikring.



Lindgreen & Cordes GmbH

Uferstieg 11, D-24955 Harrislee

Tlf.: +45 28 10 50 10 

info@lindgreen-cordes.dk

www.lindgreen-cordes.dk

April 2017
Alle priser inkl. m

om
s. 

D
er tages forbehold for fejl og prisæ

ndringer


