Toilet
Ny standard
for hygiejne.
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TOTO toiletter
For ekstra Hygiejne
TOTO har designet det kantløse toilet, med det særdeles effektive Tornado Flush,
i 2002 og har siden solgt over 8 millioner stk. rundt omkring i verden. Siden 2009
har originalen også været tilgængelig på det europæiske marked.
Den innovative skylteknologi gør disse toiletter til sande ikoner i badeværelset.
TOTO toiletter er kendte for deres ekstremt effektive skyl. Samtidigt kræves langt
mindre indsats ved rengøring; ingen svært tilgængelige områder og en overflade
hvor skidt har meget svært ved at hæfte.
2018
NYHED

2018
NYHEDeres
Kan levvartal
fra 3. k

Helt nyt udseende med de ekstra tynde toiletsæder
TOTO toiletter: Øverst fra venstre mod
højre: SG, SP, RP og CF
Nederst fra venstre mod højre: MH, NC,
ES og MH Gulvstående
Vores toiletter med det ekstra tynde sæde.
Fra venstre mod højre: MH, NC og ES

Overbevisende Teknologi
indersiden af toilettet renaggressive rengørings✓ Hele
✓ Færre
gøres grundigt
midler kræves
svært tilgængelige om✓ Ingen
råder

mere lydsvagt skyl
✓ Betydeligt
end konventionelle toiletter

✓ Smudsafvisende
✓ Egnet til microfiber klude
mindre vand da blot
✓ Bruger
et skyl er nok

sprøjt eller aerosoltåge
✓ Ingen
ved skyl

✓ Højere standard for hygiejne

Den perfekte Trio
Unikke TOTO Teknologier
Alle TOTO toiletter inkluderer de tre markante standardfunktioner: Tornado
Flush, CeFiONtect glasur og det kantløse design. Denne standard sikrer, at
skyllet arbejder særdeles effektivt og at toiletkummen ikke har nogen umulige
eller vanskeligt tilgængelige områder. Den ultra-glatte overflade forhindrer snavs
i at akkumulere. Dette gør TOTO toiletter særligt hygiejniske og velegnede til
en bred vifte af anvendelser lige fra det private til den offentlige sektor.

Tornado Flush
Det væsentligste træk for alle TOTO
toiletter er Tornado Flush. Afhængig
af modellen, trykkes vandet ud af
to eller tre dyser og skaber en stærk,
cirkulerende hvirvel af vand, som
grundigt og effektivt rengører hele
skålen. Vandets kræfter bliver samlet,
ensrettet og forstærket i en enkelt
retning for rengøring uden nogen
sprøjt eller aerosoltåge. Skyllet når
praktisk talt et hvert område inde i
toiletskålen, hvilket gør det næsten
umuligt for snavs og bakterier at
akkumulere.

Tornado Flush:
Det kraftfulde toiletskyl

Ingen skyllekant
Det kantløse design er standard på
alle TOTO toiletter. Kanten er helt
åben, modsat traditionelle toiletter,
hvor snavs eller bakterier ophobes
under den utilgængelige kant. Dette
gør det muligt at rengøre toiletskålen
langt lettere,hurtigere og grundigere.

CeFiONtect
Alle TOTO toiletter omfatter den
særligt holdbare og ultra-glatte
CeFiONtect glasur, hvilket gør det
praktisk talt umuligt for snavs og
bakterier at akkumulere. Keramikken
er behandlet med CeFiONtect glasur
og kan rengøres med microfiber klude
uden at overfladen over tid slides.

Online “Skyllefilm” –
Oplev Skyllekvaliteten
Se vores hjemmeside
gb.toto.com/perfect-hygiene/
oplev det selv, det unikke
Tornado Flush, i forskellige tests.

Flere fordele i overblik
Fordi kvalitet betaler sig
Alle TOTO toiletter inkluderer Tornado Flush, kantløst design og CeFiONtect
glasur som standard funktioner. Hos TOTO, er renlighed og forbedret hygiejne
en væsentlig del af virksomhedens produktfilosofi. Man kan se og føle de mange
års erfaring TOTO lægger i sine produkter.

Konkurrent

Lydsvag i sammenligning med
konventionelle toiletter

Over 60 dB: 3.0 sek.
Top: 72 db
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Sammenlignende målinger har vist:
TOTO toiletter, udstyret med Tornado
Flush, er langt mere lydsvage ved skyl
end, konventionelle toiletter.
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Laboratorieforsøg har vist, at et
sammenligneligt konkurrerende
produkt var 41% mere støjende
end TOTO NC toilet.
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10 sek.

Til sammenligning: Et fjernsyn ved normalt brug ligger på ca. 60 db.

Enkel montage
TOTO toiletter opfylder alle almindeligt anvendte standarder og kan
monteres på alle konventionelle
indbygningscisterner.
TOTO MH, SG, SP og RP toiletter
bliver “Usynligt” monteret igennem
hhv. hullerne til toiletsædet eller
nedefra. Resultatet - et slankt look
med glatte overflader, der også er
lette at rengøre.

€

Kvaliteten betaler sig.
Hver dag.
Investering i TOTO toiletter til
offentlige områder betaler sig meget
hurtigt. Dets høje kvalitet og hygiejnestandarder reducere rengøringen
og vedligeholdelsesomkostninger
betydeligt.

€

1

Rengørings
personale

Rengøring
tidsbesparelse/toilet

Reducerede
Rengøring
rengøringsper toilet/dag
omkostninger/
toilet

TOTO
toiletter

Reduceret
Reduceret
Rengøringstid/ Rengøringsdag
omkostninger/
dag

150,00 Kr./t

30 sek/toilet

1,28 Kr./toilet

50 toiletter med
Tornado Flush,
CeFiONtect
glasur og kantløst design

75 min. / Dag

3 (afhængig
af bygning)

€

365

Reduceret
rengøringsomkostninger/år

188,00 Kr. / dag 68.438 Kr. / år

Soft-close sæde og låg
Vores gennemprøvede soft-close
sæde og låg, sænker sig langsomt
og lydløst med blot et lille fingertryk.
Fordelen: Minimal kontakt, som
forbedrer komfort og hygiejne i
badeværelset.

Let demontering af sæde
TOTOs toiletsæder muliggør en hurtig
og effektiv rengøring. Sæde og låg
kan fjernes let, ved blot at trykke på
frigivende knapper.

Valgfri opgradering altid muligt
Det er også muligt at erstatte toiletsædet med en WASHLET™, for til
enhver tid at nyde den blide og
intime rengøring med varmt vand.

Toilet med bidet-funktion

Brugeren kan justere vandtemperaturen,
position og type af spray fra Duschtoilettets skylledyse til rengøring af
intimområder. Det omfatter også et
forvarmet sæde, varmlufttørrer og
meget mere. Disse funktioner styres
ved hjælp af en ekstern fjernbetjening
eller et kontrolpanel som er installeret
på Dusch-toilettet.
Hvis du vil opgradere dit toilet til et
WASHLET™, skal du blot sørge for,
at der er vand- og el-forbindelse ved
toilettet.

Et udvalg af WASHLET™ Fra venstre mod højre: NC toilet med WASHLET™ EK 2.0;
MH toilet med WASHLET™ GL 2.0 og SG toilet med WASHLET™ SG 2.0

Overblik
tekniske data

Teknologi

Produktdetaljer

SG toilet,
væghængt

MH toilet,
væghængt

MH toilet,
back-to-wall

MH toilet,
gulvstående

s
binere
så kom
de
Kan oget ekstra tyn
med d æde
toilets

s
binere
så kom
de
Kan oget ekstra tyn
med d æde
toilets

s
binere
så kom
de
Kan oget ekstra tyn
med d æde
toilets

Artikel nr.

CW512YR

CW162Y
CW162YH1)

CW163Y

CW161Y

Mål (b x d x h, i mm)

390 x 582 x 339

394 x 530 x 339

390 x 624 x 410

392 x 704 x 410

Fittings

Afdækning i rustfrit stål
eller hvid plast

Farve

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Priskategori

€€€€

€€€

€€€

€€€

3 l / 4,5 l

3 l / 4,5 l

3 l / 4,5 l

3 l / 4,8 l

TC501CVK2)

VC10047NN2),
ekstra tyndt VC101622)

VC10047NN2),
ekstra tyndt VC101622)

VC10047NN2),
ekstra tyndt VC101622)

SG toilet,
væghængt

MH toilet,
Væghængt

MH toilet,
back-to-wall

Firkantet keramisk
cisterne

Tornado Flush
Kantløst design
CeFiONtect glasur
Skjult installation
Skyllemængde

Fordele

Let demonterbar sæde
Toilet sæde
Let rengøring
Velegnet for mikrofiberklud
Lydsvagt skyl
1) kun for WASHLET™-installation med skjult tilslutning
2) med soft-close
3) uden soft-close

Toilet/WASHLET™
kombinationer

SG 2.0

WASHLET™

RX
GL 2.0 med skjult tilslutning

(kun CW162YH)

EK 2.0 med skjult tilslutning

(kun CW162YH)

GL 2.0 med synlig tilslutning

(kun CW162Y)

EK 2.0 med synlig tilslutning

(kun CW162Y)

MH toilet,
gulvstående

SP toilet,
væghængt
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RP toilet,
væghængt

NC toilet,
væghængt

ES toilet,
væghængt

s
binere
så kom
de
Kan oget ekstra tyn
med d æde
toilets

s
binere
så kom
de
Kan oget ekstra tyn
med d æde
toilets

CF toilet,
væghængt
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CF toilet,
barrierefrit,
væghængt

CW532Y

CW552Y
CW542EY1)

CW762Y

CW797

CW132Y

CW142Y

380 × 540 × 335

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 x 530 x 340

380 x 530 x 338

355 x 540 x 345

355 x 710 x 400

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

Hvid

€€€

€€€

€€

€

€

€€€

3 l / 4,5 l

3 l / 4,5 l

3l/6l

3l/6l

3 l / 4,5 l

3l/6l
–

VC1602)

SP toilet,
væghængt

TC511Q2)

RP toilet,
væghængt

(kun CW542EY)
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VC100N2), VC100U10R3)
ekstra tyndt VC101622)

NC toilet,
væghængt

VC110N2),
ekstra tyndt VC101622)

ES toilet,
væghængt

VC1302), VC130U103)

CF toilet,
væghængt

Sædering, CF, barrierefrit
VC140V1

CF toilet,
barrierefrit,
væghængt

Prisbelønnet
Unik toilet hygiejne
som sætter en ny standard
Takket være de ekstraordinære teknologier, er TOTO toiletter blandt de mest
hygiejniske toiletter som er tilgængelige på markedet i dag. Dette bekræftes i
en rapport som er udarbejdet af en af Tysklands mest anerkendte hygiejnelæger,
samt andre priser og uafhængige rapporter.

SBZ – testvinder
sbz magasinet er gået sammen med
Universitetet i Esslingen, for at teste
skyllegenskaberne på toiletter fra de
mest fremtrædende producenter.
TOTO rangerer først med alle sine
modeller, og optjente med SG toilettet
de højeste karakterer i testens
samlede vurdering. TOTO toiletterne
havde alle fremragende skyllegenskaber,
som ikke producerer nogen form for
sprøjt, når den installeres i overensstemmelse med anvisningerne.

Management & Krankenhaus
Award
Management & Krankenhaus
magasinet gav TOTO vinderprisen
for den fremragende hygiejne på sine
toiletter. Udvalget var overbevist om
at TOTO toiletter især er egnet til
steder, hvor der er fokus på hygiejne.

Hygiejne certifikat

Mikrobiologisk test
Resultat
TOTO toiletter udelukker spredning
af intestinale bakterier (multiresistente bakterier)
–– Efter skyl kunne der ikke eftervises
restbakterier under sædet
–– I området omkring toilettet kunne
der ligeledes ikke eftervises restbakterier

Årsag
Tornado Flush udvikler hverken
sprøjt eller aerosoltåge som konventionelle skylninger. Tværtimod:
Det roterende vand skaber en pulldown effekt ned mod bunden af
toilettet, og det forhindrer således
at en spredning af inficeret vand
ikke forurener omgivelserne omkring
toilettet.

En analyse foretaget af læge for
hygiene og enviromental medicin,
Prof. Dr. Med Klaus-Dieter Zastrow.
Bekræfter, at TOTOs kantløse toiletter
med Tornado Flush udelukker spredning af bakterier (læs hele rapporten
på eu.toto.com).
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Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Germany
teu.info@toto.com
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