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Douche-toilettet
med verdens

højeste standard
for hygiejne

PERFEKT KOMFORT OG HYGIEJNE
VIA UNIKKE TEKNOLOGIER



ORDENTLIGHED OG RESPEKT
- japanske værdier vi lægger vægt på

Vi har fokus på at levere produkter med unikke 
løsninger, der giver dig de bedste oplevelser i 
badeværelset.

Vi er stolte af at være distributør af japanske TOTO. 
Det er verden største leverandør af VVS-artikler, 
og virksomheden er kendt for sine innovative og 
driftssikre produkter, der garanterer en optimal 
funktion. 

Med overlegen teknik sikrer TOTO både komfort, 
kvalitet og hygiejne - og bidrager samtidig til at 
mindske belastningen af miljøet.

Ordentlighed og respekt er nøgleord i det japanske 
mind-set. Det slår igennem, når TOTO udvikler og 
fremstiller produkter – og forhåbentlig også i din 
oplevelse, når du handler med os.

Olaf Lindgreen
Administrerende direktør
LindCor APS

Priserne er inkl. moms
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NYHED - WASHLET RW
- en virkelig ”limousine” blandt 
douche-toiletter.

Dette toilet er en bestseller: Elegant design i 
skandinavisk stil og med både velkendte og 
nye funktioner.

ALT på dette kvalitetsprodukt er med den 
gennemtestede teknologi fra verdens største 
producent TOTO, der har mere end 40 års er-
faring, og som sikrer problemfri drift i mange 
år.

Elegant og tidløst design 
– både på toilet og fjernbetjening!

Her får du den bedste komfort: Du kan ind-
stille vandstrålen i stavdyse-systemet til den 
ønskede position, det ønskede vandtryk og 
temperatur - og luftrenseren fjerner eventuel 
ubehagelig lugt. Selv sædet kan indstilles til 
den temperatur, du ønsker. Du styrere nemt 
de mange funktioner via fjernbetjeningen. 
Til at spare strøm, er der integreret to strøm-
sparede funktioner.

Find alle oplysninger om douche-toilettets 
mange fordele og funktioner på side 9.
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Vælg blandt de
mange eksklusive
washlets fra TOTO

Se en oversigt over alle toiletter og funktioner side 19
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Vælg blandt de
mange eksklusive
washlets fra TOTO

Se en oversigt over alle toiletter og funktioner side 19
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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
– Automatisk afkalkningsfunktion
– 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
– Natlys
– Hukommelse for to forskellige brugere
– Energispareprogram til 3, 6 eller 9 timer
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

VVS nr. Beskrivelse 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
– Automatisk afkalkningsfunktion
– 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
– Natlys
– Hukommelse for to forskellige brugere
– Energispareprogram til 3, 6 eller 9 timer
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

VVS nr. Beskrivelse 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
– Automatisk afkalkningsfunktion
– 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
– Natlys
– Hukommelse for to forskellige brugere
– Energispareprogram til 3, 6 eller 9 timer
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

Wall

Screw (2x)

Wall

Water Connect

VVS nr. Beskrivelse 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
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WASHLET RW
Washlet i skandinavisk design, med et væld af funktioner.
– ewater+: Elektrolytisk ladet vand med rensende og antibakteriel virkning
– Washlet kan vippes op for nem rengøring
– Opvarmet sæde støbt i ét (ingen samlekant, hvor snavs kan sætte sig)
– Tørrefunktion med regulering af varme
– Afkalkningsprogram indbygget - dysen kan også afmonteres manuelt
– Luftrensende filter
–  Individuel indstilbar og selvrensende stavdysesystem til intimvask 

 (vandtemperatur, strålestyrke og position, indstilles bekvemt på fjernbetjeningen)
– PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramikken, så snavs har sværere ved at hæfte
–  Gennemstrømningsvarmer, termostat og trykstyret, for ubegrænset   

brug af varmt vand
– Natlys
– Sensorstyret låg der automatisk åbner og lukker
– Hukommelse for to forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

VVS nr. Beskrivelse Pris 
613381820 TOTO WASHLET RW SÆT inkl. SP væghængt toilet 
  og fjernbetjening 29.995
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WASHLET RXe
TOTO RXe er “lillebror” til Washlet RW. Det har også en masse 
lækre funktioner - se forskellene på side 19.
– ewater+: Elektrolytisk ladet vand med rensende og antibakteriel virkning
– Automatisk afkalkningsfunktion indbygget
– 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 to forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

VVS nr. Beskrivelse Pris
613381810 TOTO WASHLET RXe SÆT inkl. RP væghængt toilet 
 og fjernbetjening 24.995
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WASHLET SXe
TOTO SXe er identisk med RXe - her får man blot et andet 
udtryk med et kantet design.
– ewater+: Elektrolytisk ladet vand med rensende og antibakteriel virkning
– Automatisk afkalkningsfunktion indbygget
– 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 to forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

VVS nr. Beskrivelse Pris
613382810 TOTO WASHLET SXe SÆT inkl. SP væghængt toilet 
 og fjernbetjening 24.995
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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 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 to forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19

15
5

530

29

395

22
032

0

280

41
0

180

31
0

35

170

11
0

Ø102Ø
55

Ø25

Ø40

290

39
0

20
0

50

38 65

186

18
8

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

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19
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WASHLET EK 2.0 kan kombineres med WC i serierne MH og NC.
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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 to forskellige brugere
– Tilegner sig brugernes adfærd og skifter selv til energisparefunktion mellem brug

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19
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VVS nr. Beskrivelse Pris 
606571820 TOTO WASHLET GL 2.0 SÆT inkl. MH gulvstående toilet 
 og fjernbetejning 24.995
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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

Se alle toilettets funktioner i oversigten på side 19
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VVS nr. Beskrivelse Pris 
606571800 TOTO WASHLET EK 2.0 SÆT inkl. MH gulvstående toilet 19.995
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43o

*Se på side 19, hvilke modeller, der har denne funktion.

WASHLET
LIGE RENT HVER GANG

PREMIST
Vandtåge sprøjtes ud på keramikken,
så snavs får vanskeligt ved at hæfte.

TOILET UDEN SKYLLEKANT
Ingen skyllekant, hvor snavs
kan samle sig.

CEFIONTECT
En særlig glat keramik/glasur, der 
afviser snavs. Ekstra nem at holde ren.
Tåler rengøring med mikrofiberklud.

TORNADO FLUSH
Markedets bedste skyl: Sikrer et unikt,
effektivt skyl med en lille mængde vand.

TØRREFUNKTION*
Tørring med varm luft,
reducerer brugen af toiletpapir.

SKJULT DYSE
Stavdysen gemmes bag en af-
dækning efter brug. Er perfekt 
beskyttet mod snavs.

EWATER+ *
Keramikken og stavdysen renses 
med elektrolytisk ladet vand, der 
slår bakterier ihjel - uden at miljøet 
belastes. 

AFKALKNINGSFUNKTION
Alle Washlets kan nemt og billigt 
afkalkes. Nogle endda helt automa-
tisk.

DYSEPOSITION
Dysen kommer ud i en vinkel af 43°. 
Afføring med videre kan ikke 
ramme dysehovedet under brug.

STAVDYSE I SILIKONE
Porefrit materiale sikrer, at snavs ikke 
aflejres.

SELVRENSENDE DYSE
Unik hygiejnisk stavdyse, som kun 
findes i TOTO-toiletter: Dysen renses 
inden den køres på plads i dyse-
huset. Den renses også inde i selve 
dysehuset, før den skal vaske næste 
gang. Den er altid ren, så bakterier 
ikke opformeres eller spredes.
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HER ER ALLE DE INNOVATIVE FUNKTIONER,
SOM TOTOS WASHLET HAR
Lækker luksus - Forvent nye oplevelser i dit badeværelse!

NEOREST 
AC 2.0

NEOREST 
EW 2.0 SG 2.0 RW

RX 
ewater+

SX 
ewater+ GL 2.0 EK 2.0

GL 2.0 
gulv

EK 2.0 
gulv

1 Styring via elegant fjernbetjening • • • • • • • •
2 Toiletsæde og låg med soft-close • • • • • • • • • •
3 Sensorstyret låg der åbner og lukker automatisk • • • •
4 Opvarmet sæde • • • • • • • • • •
5 Stavdysens position kan indstilles • • • • • • • • • •
6 Vandstrålen kan indstilles, hvad angår styrke og temperatur • • • • • • • • • •
7 Massage stråle – den vaskende stråle pulserer • • • • • • • •
8 Oscillation funktion – dysen kører frem og tilbage mens den vasker • • • • • • • • • •
9 Varmtvandsbeholder, der løbende sikrer varmt vand til vask • • • •

10 Gennemstrømningsvarmer, der sikrer ubegrænset varmt vand til vask • • • • • •
11 Luftrensende filter som fjerner eventuel ubehagelig lugt • • • • • • • • • •
12 Tørrefunktion hvor varmen kan reguleres • • • • • • • •
13 Automatisk udskylningsfunktion: toilettet skyller, brættet slås ned og låget lukkes – helt af sig selv! 

(Kræver tilkøb af TOTO cisterne og motorenhed) • • •
14 Natlys – Så du ikke behøver tænde for lyset i badeværelset • • • •
15 Hukommelse til indstillinger for to forskellige brugere • • • • • • • •

Unik hygiejne - Toilettet med verdens højeste standard for hygiejne!
16 Tornado Flush-skyl: sikrer et unikt, effektivt skyl med en lille mængde vand. • • • • • • • • • •
17 Ingen skyllekant, hvor snavs kan samle sig • • • • • • • • • •
18 CeFiNOtect: en særlig glat keramik/glasur, der afviser snavs. Ekstra nem at holde ren. Tåler rengøring med mikrofiberklud. • • • • • • • • • •
19 Actilight og zirkon-belægning: toilettet rengør sig selv med et UV-lys, der aktiveres når låget lukkes. Lyset dræber alle bakteri-

er. Toiletskålen har en speciel zirkon-belægning, så snavs har svært ved at hæfte sig. Overfladen er endvidere
konstrueret, så snavset bæres på en hinde af vand og transporteres væk med skyllet. Toilettet er altid rent!

•
20 ewater+: Elektrolytisk ladet vand med rensende og antibakteriel virkning. Renser den vaskende dyse og kummen • • • • • •
21 Unik hygiejnisk stavdyse. Findes kun i TOTO-toiletter: dysen renses inden den køres ind i dysehuset. Den renses endvidere i 

selve dysehuset, før den skal vaske næste gang. Det sikrer, at den altid er ren, og at bakterier ikke opformeres eller spredes. 
Dysen er placeret bag en klap og over kanten på kummen, så den ikke forurenes ved toiletbesøg.  

• • • • • • • • • •
Nem og økonomisk drift og rengøring - Det bliver ikke nemmere!

22 Porefrit materiale sikrer, at snavs ikke aflejres • • • • • • • • • •
23 PreMist: Vandtåge sprøjtes ud på keramikken, så snavs får vanskeligt ved at hæfte • • • • • • • • • •
24 Afkalkningsprogram, der kører alt igennem. Der skal ikke bruges specialprodukter. Det er nemt og billigt! • • • • • •
25 Afkalkningsfunktion - en aftalelig dyse, der kan tages af og rengøres. Ekstra dyse medfølger • • • • •
26 Washlet kan vippes op for nem rengøring •
27 Energisparende funktion: Toilettet tilegner sig din adfærd og begrænser brugen af energi mellem toilet besøg, og hvis toi-

lettet ikke bruges i længere tid • • • • • • • • • •
Sikkerhed  - EN1717 Kat. 5

28 EN1717 beskriver, hvad et produkt skal overholde, for at sikre kvaliteten på drikkevandet (sikret mod returløb). Alle TOTO 
Washlet lever op til dette og kræver ingen yderligere sikring. • • • • • • • • • •

29 TOTO har 40 års erfarng med douche-toiletter. Er verdens støreste producent og har solgt mere end 50 millioner Washlet. • • • • • • • • • •



LindCor ApS
Dyntvej 64-66
6310 Broager
Tlf.: +45 28 10 50 10 
info@lindcor.dk
www.lindcor.dk

Se mere om TOTOs indsats for miljøet: jp.toto.com/en/company/csr/
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D
er tages forbehold for fejl og prisæ

ndringer.

Hygiejnisk stavdyse: 
• Kommer ikke i kontakt med urin og 

afføring
• Kommer ikke i kontakt med skyllevan-

det fra toilettet
• Er beskyttet, hvis toilettet stopper til 

og vandet stiger

TOTO placerer altid dysen over 
toiletkummen og bag en klap

Mange producenter placerer 
dysen nede i kummen

Stavdyse i risiko for forurening:
• Dysen kan komme i kontakt med urin 

og afføring
• Kan komme i kontakt med skyllevand 

fra toilettet
• Bliver forurenet, hvis toilettet stopper 

til og vandet stiger

KORREKT PLACERING AF
DYSEN SIKRER HYGIEJNEN




