ENKEL MONTAGE –
PROBLEMFRI OPGRADERING
Toiletterne fra TOTO opfylder alle
Europæiske normer og kan monteres
på alle gængse indbygningscisterner.
Opgraderingen med en WASHLET
er til enhver tid mulig, blot der er
en ekstra vand samt el tilslutning
til rådighed.

STANDARDEN PÅ ALLE
TOTO TOILETTER
Hos TOTO er alle toiletter som standard
udstyret med Tornado Flush, Kantløst
Design og CeFiONtect glasur. For TOTO
er renlighed og en konstant forbedring
af hygiejnen en væsentlig del af vores
produktfilosofi siden 2002.

Med en WASHLET fra TOTO går
man aktivt ind for hygiejne og komfort.
Deres fagmand informerer gerne om
fordelene ved vores fremtidsorienterede teknologier.

EFFEKTIVT, GRUNDIGT OG DERFOR
SÆRDELES HYGIEJNISK:
TOTO toiletter øverst set fra venstre mod højre: SG WC, Art-Nr. CW512YR;
MH WC, Art-Nr. CW162Y; ES WC, Art-Nr. CW797. Nederst fra venstre mod højre:
NC WC, Art-Nr. CW762Y; CF WC, Art-Nr. CW132Y; MH WC, Gulvstående,
Art-Nr. CW161Y

TOILETSKYLNING
Tornado Flush
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Tornado Flush –
DET ENESTÅENDE
OG KRAFTIGE SKYL
Tornado Flush:
Det kraftfulde skyl
med lavt vandforbrug.

TOTO har deltaget i en undersøgelse,
hvor der blev lavet en sammenligning
mellem det traditionelle skyl og
TOTO’s Tornado Flush.

TO YDERLIGERE TOILET
STANDARDER VED TOTO –
FOR ENDNU MERE HYGIEJNE
KANTLØST DESIGN – FOR ENKEL
RENGØRING OG PLETFRI RENHED

MIKROBIOLOGISK TEST
Resultat
En spredning af tarmbakterier (f.eks. Multiresistente
bakterier som MRSA, CPE mm.) er ved brug af TOTO
Kantløst toilet med Tornado Flush næsten udelukket.
–– Efter skyl kunne der ikke eftervises restbakterier
under sædet
–– I området omkring toilettet kunne der ligeledes ikke
eftervises restbakterier

Kantløst Design:
Enkel rengøring for
bedre hygiejne.

CEFIONTECT –
FOR VEDVARENDE GLANS

Årsag
Tornado Flush skyl frembringer ingen aerosoltåge
ved udskylning, hvilket er tilfældet ved andre toiletter.
Det roterende skyl vasker grundigt fra oven og ned,
således at spredning af inficeret fugtighed ikke forurener
omgivelserne.
Det særdeles effektive skyllesystem,
Tornado Flush, rengør den indvendige
del af toilettet med en hidtil uopnået
grundighed. Afhængig af model trykkes
vandet ud af 2 eller 3 dyser. Vandet
roterer med højt tryk rundt i kummen,
som en tornado og skyller hver en krog
særdeles effektivt.
Denne skyllemetode er ikke kun langt
mere effektiv end traditionelle skylleformer, men også mere lydsvagt og
vandbesparende. Ved normalt brug er
det oftest nok at anvende 3 Liter.

Fordelene
–– Grundig rengøring af hele den
indvendige del af toilettet
–– Mindre vandforbrug da et skyl
oftest er nok
–– Mindre brug af aggressive
rengøringsmidler
–– Særdeles lydsvagt skyl, sammenlignet
med traditionelle toiletter
–– Ingen sprøjt, vandstænk eller
aerosoltåge ved skyl
–– Højeste hygiejnestandard

Tysk Hygiejnecertifikat
Alle TOTO toiletter med Tornado
Flush, Kantløst Design og CeFiONtect
glasur har fået højeste udmærkelse.
Testundersøgelser påviste, at toiletter fra TOTO markant bidrager til at
reducere bakteriebelastningen efter et
toiletbesøg. Grundet det åbne design,
som letter rengøring og desinficering,
gør det toilettet særdeles velegnet til
indsats på særligt sensible områder.

SKYLLEFILM PÅ INTERNETTET –
OPLEV DET EFFEKTIVE SKYL
På følgende hjemmeside
gb.toto.com/perfect-hygiene/
kan man selv lade sig overbevise.
Oplev det enestående Tornado Flush
i flere forskellige skylletests.

Innovativ opbygning uden kant og
kroge: TOTO’s toiletter har ingen
skjult skyllekant. Grundet det åbne
design, lader toilettet sig meget lettere
rengøre i forhold til andre toiletter,
aflejringer af snavs og bakterier har
ingen chance her.

I modsætning til traditionel glasur
udmærker CeFiONtect glasuren sig
med den ekstremt glatte og vedvarende
overflade.
Efter en skylning:
Sammenligning af
CeFiONtect (venstre
halvdel) og traditionel
glasur (højre halvdel).

Specialglasuren CeFiONtect er garant for
at keramikoverfladen altid er ligeså ren
som på den første dag.

Fordelene
–– Ingen svært fremkommelige steder
–– Mindre indsats ved rengøring
–– Smudsafvisende
–– Velegnet for mikrofiberklude
–– Nedsætter forbruget af rengøringsmidler

