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Lindgreen & Cordes:
Vi har fokus på innovative produk-
ter med unikke løsninger, der sikrer 
kunden den bedste oplevelse i 
badeværelset.

Vi er stolte af at være distributør 
af japanske TOTO. Det er verdens 
førende leveran dør af VVS artikler 
og som er verdenskendt for in novative produkter, der 
garanterer en optimal funktion.

Med overlegen teknik sikrer TOTO komfort, kvalitet 
samt hygiejne og bidra ger samtidig til at mindske
belastningen af miljøet.

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, så snavs får 
sværere ved at hæfte

Varmtvands-dyse
Selvrensende stavdyse-system kan tilpasses 
individuelt

Opvarmet sæde
Temperatur kan tilpasses individuelt

Deodorizer
Luftrensende filtersystem

Tørrefunktion
Varmluftdyse

Auto-funktioner
Sensor-styret teknologi der automatisk åbner 
og lukker låget og skyller ud

Afkalkning
Stavdyserne afkalkes med almindelige
afkalkningsmidler
 

Tornado Flush
Markedets mest effektive skyl

CeFiONtect
Hygiejnisk specialglasur som sikrer
en ekstrem glat keramikoverflade

Kantløst toilet
Toiletskål uden skyllekant - nemmere at 
rengøre!

Vandsparende
Teknologi som reducerer
vandforbruget

VORES WASHLET-TEKNOLOGIER:
TOTO-teknologier skåner miljøet, letter hverdagen
og giver personligt velbefindende.

STANDARD FOR ALLE TOTO 
TOILETTER
- Sikrer enestående hygiejne
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ENESTÅENDE GRUNDE
TIL AT VÆLGE ET 
HYGIEJNISK TOILET FRA TOTO

SENSORSTYRET
Ingen berøring – låget
åbner og lukker auto-
matisk

ACTILIGHT
På NEOREST AC WASH-
LET nedbrydes snavs 
og bakterier af UV-lys i 
låget. Dette lægger sig 
på den højteknologisk 
Zirkon-belægning, 
hvorfra det automatisk 
skylles ud.

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

PREMIST
Før brug sprøjtes en 
vandtåge ud over den 
indvendi ge del af 
keramikken.
Snavs har svært ved at 
hæfte sig på den fugte-
de overflade.

WASHLET- 
FUNKTIONER
Berøringsfri bidet- 
funk tion med varmt 
vand: Rengør og 
sikrer en vedblivende 
fornem melse af 
friskhed.

TORNADO FLUSH
Markedets mest 
effektive skyl: Sikrer en 
grundig og lydsvag 
rengøring af hele 
toilettet.

TOILET UDEN 
SKYLLEKANT
Forhindrer snavs og 
bakterier i at aflejre sig 
på steder, der er svære 
at gøre rent.

CEFIONTECT
Særdeles glansfuld og 
glat specialglasur: 
Forhindrer aflejringer 
og sikrer hygiejnen. 
Nem at rengøre - gerne 
med microfiberklude.
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NEOREST AC 2.0 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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes 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 til 3, 6 eller 9 timer
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
– Automatisk afkalkningsfunktion

Inklusive fjernbetjening

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion

VVS nr.  Pris 
613379800 TOTO NEOREST AC 2.0 WASHLET SÆT 101.250
617266100 TOTO Indbygningscisterne (TECE) (1) 3.759
617266990 TOTO Motorenhed for aut. Skyl (1) 3.872
617266800 TOTO Trykplade Glas Hvid (1) 1.313
  I alt 110.194
(1) Valgfri
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NEOREST EW 2.0 WASHLET
WASHLET med rensende og antibakteriel ewater+ teknologi. 
Opbygningsmæssigt som NEOREST AC 2.0 – 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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes 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 til 3, 6 eller 9 timer
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
– Automatisk afkalkningsfunktion

Inklusive fjernbetjening

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion

VVS nr.  Pris 
613378800 TOTO NEOREST EW WASHLET SÆT  66.300
617266100 TOTO Indbygningscisterne (TECE) (1) 3.759
617266990 TOTO Motorenhed for aut. Skyl (1) 3.872
617266800 TOTO Trykplade Glas Hvid (1) 1.313
  I alt 75.244
(1) Valgfri
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WASHLET SG 2.0
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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes 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 til 3, 6 eller 9 timer
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
– Automatisk afkalkningsfunktion

Wall

Screw (2x)

Wall

Water Connect

VVS nr.  Pris
613373900 TOTO WASHLET SG 2.0 SÆT 34.495 
  Afdækning i stål

613373800 TOTO WASHLET SG 2.0 SÆT 34.495 
  Afdækning i hvid

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion

Ca

Inklusive fjernbetjening
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WASHLET SX
WASHLET SX er et japansk WASHLET i smukt, firkantet design 
med høj  komfort. Lækker, slank douchtoilet enhed.
– Opvarmet sæde
– Luftrensende filter
–  Individuel indstilbar og selvrensende stavdysesystem til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramik, så snavs har sværere ved at hæfte
– Gennemstrømningsvarmer, termostat og trykstyret, for ubegrænset brug af varmt vand
– WC sæde og låg med soft-close
– Hukommelse for 2 forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

VVS nr.  Pris
613382800 TOTO WASHLET SX SÆT
 Inkl. SP væghængt toilet 
 og fjernbetjening 19.995

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion
Stavdysen afmonteres og 
afkalkes med alm. afkalk-
ningsmiddel.

Ca

Inklusive fjernbetjening
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AFKALKNINGSFUNKTION
I Danmark er kalk og vandets hårdhed en faktor, man bør tage med i overvejelserne, når man køber produkter, 
der anvender vand. Det kan ganske enkelt ikke undgås, at dyserne kalker til.

TOTO har gjort det let at håndtere problemet med kalk. Alle WASHLETs kan afkalkes med almindelige
afkalkningsmidler, der kan købes i det lokale supermarked. Det er både billigt og nemt.

På WASHLET GL 2.0/EK 2.0 ”klikkes” dysen af og afkalkes. Der medfølger en ekstra dyse, så man altid, kan bruge 
sit WASHLET.

På WASHLET SG 2.0, NEOREST AC 2.0 og NEOREST AC EW 2.0 er det endnu nemmere. Her hældes afkalknings-
midlet blot i en lille, skjult beholder. Toiletter sørger derefter selv for afkalkning efter behov og giver en besked, 
når det igen er tid til at påfylde.

Se video på www.lindgreen-cordes.dk/kalk



9

WASHLET RX
WASHLET RX er et japansk WASHLET med bløde, runde 
former med en slankt douchetoilet enhed.
– Opvarmet sæde
– Luftrensende filter
–  Individuel indstilbar og selvrensende stavdysesystem til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramik, så snavs har sværere ved at hæfte
– Gennemstrømningsvarmer, termostat og trykstyret, for ubegrænset brug af varmt vand
– WC sæde og låg med soft-close
– Hukommelse for 2 forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

VVS nr.  Pris
613381800 TOTO WASHLET RX SÆT
 Inkl. RP væghængt toilet 
 og fjernbetjening 19.995

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion
Stavdysen afmonteres og 
afkalkes med alm. afkalk-
ningsmiddel.
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Inklusive fjernbetjening



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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramik, så snavs har sværere ved at hæfte
– WC sæde og låg med soft-close
– Hukommelse for 2 forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
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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.

VVS nr.  Pris
613371820 TOTO WASHLET GL 2.0 SÆT
 Inkl. MH væghængt toilet 
 og fjernbetjening 18.495

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion
Stavdysen afmonteres og 
afkalkes med alm. afkalk-
ningsmiddel.

Ca

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

– 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, 
spiller en nøglerolle i fremtidens 
bade værelse.

For TOTO, kan overlegen hygiejne 
ikke kun opnås gennem rengøring, 
men også gennem de talrige inno-
vative nyskabelser i form af designs, 
materialer 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 tekno-
logier, som er afgørende for at skabe 
morgendagens badeværelse.

Vores princip er derfor:

CLEAN  
TECHNOLOGY 
SINCE 1917

VORES PRINCIP
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DEN GRØNNE PROFIL
For TOTO handler det om at opnå maksimalt velvære 
og samtidig skåne de ressourcer, vi har tilgængelige. 

Innovation er løftestang:  Dyserne bearbejder van-
det, så man opnår maksimal virkning med minimalt 
vandforbrug. 

Alle TOTOs WASHLETs har en avanceret strømspare-
funktion. Den lærer brugerens adfærdsmønster og 
kan gå endnu længere ned i strømforbrug i de peri-
oder på døgnet, hvor det ikke benyttes - om natten, 
når man er på arbejde, ved ferie med videre. I løbet 
af få dage justerer den forbruget.



45.000.000 SOLGTE WASHLETS PÅ 38 ÅR
TOTO råder over 38 års erfaring med udvikling og optimeringen af 
WASHLETs. Med mere end 45.000.000 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.

Dagligt monteres 6.000 stk. TOTO Washlets, forskellige steder i verden. 
Så mange kunder kan ikke tage fejl. 
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NORM EN1717, Kat. 5
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.



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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på betjeningspanel)
–  PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramik, så snavs har sværere ved at hæfte
–  WC sæde og låg med soft-close
–  Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
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TEKNISK ENKELT: VELKENDT INSTALLATION
WASHLETs fra TOTO opfylder alle normer. Toilettet kan monteres på alle gængse 
indbygningscisterner. Ud over dette skal der blot være vand- og eltilslutning 
tilgængelig. Tilslutningerne kan også udføres i det ikke synlige område bag 
WASHLETen.

VVS nr.  Pris 
613371800 TOTO WASHLET EK 2.0 SÆT
  Inkl. MH væghængt toilet 13.495

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

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion
Stavdysen afmonteres og 
afkalkes med alm. afkalk-
ningsmiddel.
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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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramik, så snavs har sværere ved at hæfte
– WC sæde og låg med soft-close
– Hukommelse for 2 forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
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VVS nr.  Pris 
606571820 TOTO WASHLET GL 2.0 SÆT,  
 Inkl. MH gulvstående toilet 
 og fjernbetejning 24.995

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion
Stavdysen afmonteres og 
afkalkes med alm. afkalk-
ningsmiddel.
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Inklusive fjernbetjening
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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 til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på betjeningspanel)
–  PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramik, så snavs har sværere ved at hæfte
–  WC sæde og låg med soft-close
–  Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug
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VVS nr.  Pris 
606571800 TOTO WASHLET EK 2.0 SÆT,  
 Inkl. MH gulvstående toilet 19.995

Fast monteret  
betjeningspanel;  
direkte på WASHLETen

Nyhed: 
Afkalkningsfunktion
Stavdysen afmonteres og 
afkalkes med alm. afkalk-
ningsmiddel.
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Lindgreen & Cordes GmbH

Uferstieg 11, D-24955 Harrislee

Tlf.: +45 28 10 50 10 

info@lindgreen-cordes.dk

www.lindgreen-cordes.dk
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Floating badekar
TOTO laver ikke kun verdens mest 
avancerede toiletter & Washlets. 
Nyeste skud på stammen er et 
ultra moderne badekar, der holder 
personen i badekarret flydende - så 
man oplever noget der minder om 
vægtløs tilstand. Den ultimative måde 
at slappe af på.


