
Actilight
Zirkonová vrstva v kombinaci s UV 
světlem působí antibakteriálně a  
rozkládá případné nečistoty. 

ewater+
Elektrolyticky upravená voda s anti-
bakteriálním a    rozkládajícím účin-
kem na případné usazeniny.

Sprchování teplou vodou
Individuálně regulovatelný systém 
tyčových trysek se samočisticí funkcí

Vyhřívané sedátko
Individuálně regulovatelná teplota

Deodorizér
Filtr k čištění vzduchu

Vysoušeč
Teplovzdušná tryska

Automatické funkce
Technologie řízené čidly, které  
zajišťují automatické otevírání  
víka a splachování

Tornado Flush
Vysoce účinné splachování WC  
s třemi tryskami

CeFiOntect
Speciální hygienická glazura pro  
hladký povrch keramiky

Design bez okrajů
WC keramika bez okrajů

Úspora vody
Technologie, která šetří vodu

NAŠE TECHNOLOGIE 
WASHLET
Technologie TOTO chrání životní prostředí a 
slouží ke zvýšení osobní pohody a odlehčení 
všedního dne.

33 000 000 PRODANÝCH 
ZAŘÍZENÍ WASHLET ZA 
VÍCE NEŽ 33 LET
TOTO disponuje za více než 33 let 
bohatými zkušenostmi ve vývoji a 
optimalizaci zařízení WASHLET. S více 
než 33 000 000 prodanými zařízeními 
WASHLET nabízí TOTO know-how, kte-
ré dosahuje daleko za stadium výroby 
prototypů, ve kterém jsou mnozí jeho 
konkurenti teprve dnes. Ne náhodou je 
TOTO jedničkou na japonském trhu. 

33 let výzkumu a vývoje vedlo k tomu, že  
společnost TOTO v roce 2013 uvedla na trh  
nejvyspělejší WASHLET na světě: NEOREST  
AC. WC keramika tohoto zařízení WASHLET  
je samočisticí, takže usazeniny, bakterie a plísně 
již nemají žádnou šanci 

KULTURA KOUPELE  
PO JAPONSKU.  
TO JE TOTO.
TOTO je předním japonským výrobcem 
sanitární keramiky a již přes 33 let 
průkopníkem ve vývoji a výrobě zařízení 
Washlet. Tyto zkušenosti se odrážejí 
také v našich výrobcích.

TOTO znamená vybavení koupelen na 
nejvyšší úrovni, s paletou výrobků od 
keramiky a armatur až po nábytek a 
příslušenství. Minimalistický design  
se orientuje na techniku, která je ve 
výrobcích integrována tak, že ji můžete 
cítit a využívat – ale ne vidět.

CLEAN 
TECHNOLOGY 
SINCE 1917

eu.toto.com

JEDNOZNAČNÉ  
DŮVODY PRO  
HYGIENU OD TOTO

Bezdotykové provedení 
Díky technologiím řízeným čidly 
se již nemusíte dotýkat víka WC 
– otevírá se automaticky*  

Actilight
Kombinace speciálního  
zirkonového povrchu a UV lampy 
integrované  ve víku zařízení 
WASHLET Neorest AC rozkládá 
nečistoty a bakterie 

ewater+
Keramika je smáčena 
elektrolyticky upravenou  
vodou, která má anti- 
bakteriální a čisticí účinek*

Funkce WASHLET
Bezdotykové důkladné mytí 
teplou vodou zaručuje 
dlouhodobý pocit svěžesti
 

Tornado Flush
Pomocí vířivého pohybu vody, 
stříkající pod tlakem z tří trysek, 
čistí hygienicky a nehlučně celý 
vnitřní prostor WC mísy
 
Design bez okrajů
WC keramika bez okrajů; brání 
usazování nečistot a bakterií na 
nepřístupných místech 

CeFiONtect
Speciální hygienická glazura pro 
hladký povrch keramiky, která 
brání usazování nečistot; vhodná 
pro utěrky z mikrovláken 

Ulpívání špíny s glazurou 
CeFiONtect a bez ní

*jen u modelů WASHLET řady NEOREST a SG

TECHNICKY JEDNODU-
CHÉ: INSTALACE JAKO 
KAŽDÁ JINÁ
Zařízení WASHLET od TOTO splňují 
všechny platné normy. Vhodné WC 
keramiky mohou být přimontovány k 
běžným předstěnovým prvkům. Pro 
instalaci je zapotřebí jen přípojka vody 
a elektrického proudu. Přípojky je sa-
mozřejmě možno umístit i do neviditel-
ného prostoru za zařízením WASHLET. 

BEZÚDRŽBOVÉ 
PROVEDENÍ
Všechna zařízení WASHLET od TOTO 
jsou bezúdržbová. To platí také pro 
novou generaci zařízení WASHLET 
Actilight a ewater+.

Silikonový povrch trysek umožňuje  
čištění normální vodou. Není třeba 
přidávat žádné chemikálie. Také  
technologie Actilight a ewater+  
nepotřebují žádné další  přídavné  
látky. Díky inteligentním technolo-
giím a materiálům fungují zařízení 
WASHLET bez nutnosti používání 
dalších produktu a bez údržby. 

DOKONALÁ  
HYGIENA DÍKY  
INOVATIVNÍM
TECHNOLOGIÍM 

WC keramické technologie
(standard ve všech WC TOTO)
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WASHLET NEOREST EW

WASHLET s čisticí a antibakteriální 
technologií ewater+. Konstrukčně stejný 
jako WASHLET NEOREST AC.
 

 – ewater+: Elektrolyticky upravená 
voda s čisticím a antibakteriálním 
účinkem

 – Víko řízené čidlem se automaticky 
otevírá a zavírá

 – Automatické splachování
 – Vyhřívané sedátko
 – Vysoušeč s regulací tepoty
 – Filtr k čištění vzduchu
 – Individuálně nastavitelný systém-
tyčových trysek pro mytí intimních 
partií (teplota vody, síla proudu a 
poloha); se samočisticí funkcí

 – Průtokový ohřívač pro neomezeně 
dlouhé mytí teplou vodou

 – Paměťová funkce pro 2 osoby
 – Úspora elektrického proudu se  
spínacími hodinami nastavitelnými 
na 3, 6 nebo 9 hodin

 – Zaznamenávání zvyklostí uživatelů a 
vhodné přepínání do režimu úspory 
energie

WASHLET GIOVANNONI

WASHLET Giovannoni je výsledkem me-
zinárodní spolupráce společnosti TOTO 
a slavného italského designéra Stefano 
Giovannoni.

 – Vyhřívané sedátko
 – Filtr k čištění vzduchu
 – Individuálně nastavitelný systém 
tyčových trysek pro mytí intimních 
partií (s pohodlným ovládáním teploty 
vody, síly proudu a polohy pomocí 
dálkového ovladače); se samočisticí 
funkcí

 – Víko WC s automatickým sklápěním; 
lehce odnímatelné pro nekomplikova-
né čištění

 – Úspora elektrického proudu se  
spínacími hodinami nastavitelnými 
na 3, 6 nebo 9 hodin

WASHLET GL 

WASHLET GL je klasický japonský 
WASHLET s vysokým komfortem:

 – Vyhřívané sedátko
 – Filtr k čištění vzduchu
 – Individuálně nastavitelný systém 
tyčových trysek pro mytí intimních 
partií (s pohodlným ovládáním  
teploty vody, síly proudu a polohy 
pomocídálkového ovladače); se  
samočisticí funkcí

 – Víko WC s automatickým sklápěním; 
lehce odnímatelné pro nekomplikova-
né čištění

 – Úspora elektrického proudu se  
spínacími hodinami nastavitelnými 
na 3, 6 nebo 9 hodin

WASHLET EK 

Základní model mezi zařízeními 
WASHLET, nabízí osvědčené  
technologie TOTO:

 – Vyhřívané sedátko
 – Individuálně nastavitelný systém 
tyčových trysek pro mytí intimních 
partií (s pohodlným ovládáním  
teploty vody, síly proudu a polohy 
pomocí dálkového ovladače); se  
samočisticí funkcí

 – Víko WC s automatickým sklápěním; 
lehce odnímatelné pro nekomplikova-
né čištění

 – Zaznamenávání zvyklostí uživatelů  
a vhodné přepínání do režimu úspory 
energie

 – Úspora elektrického proudu se  
spínacími hodinami nastavitelnými 
na 6 nebo 9 hodin

WASHLET NEOREST AC

WASHLET špičkové třídy: Maximální 
možný komfort se samočisticí funkcí  
pro stále čisté WC. 
 

 – Samočisticí funkce Actilight
 – Superhydrofilní keramický povrch 
usnadňuje odvádění nečistot

 – ewater+: Elektrolyticky upravená 
voda s čisticím a antibakteriálním 
účinkem

 – Víko řízené čidlem se automaticky 
otevírá a zavírá

 – Automatické splachování
 – Vyhřívané sedátko
 – Vysoušeč s regulací tepoty
 – Filtr k čištění vzduchu
 – Individuálně nastavitelný systém 
tyčových trysek pro mytí intimních 
partií (teplota vody, síla proudu a 
poloha); se samočisticí funkcí

 – Průtokový ohřívač pro neomezeně 
dlouhé mytí teplou vodou

 – Paměťová funkce pro 2 osoby
 – Úspora elektrického proudu se  
spínacími hodinami nastavitelnými 
na 3, 6 nebo 9 hodin

 – Zaznamenávání zvyklostí  
uživatelů a vhodné přepínání do  
režimu úspory energie

WASHLET SG 

WASHLET s čisticí a antibakteriální 
technologií ewater+ a všemi standardy, 
které nabízí i ostatní zařízení WASHLET 
od TOTO.
 

 – ewater+: Elektrolyticky upravená 
voda s čisticím a antibakteriálním 
účinkem

 – Víko řízené čidlem se automaticky 
otevírá a zavírá

 – Vyhřívané sedátko
 – Vysoušeč s regulací teploty
 – Filtr k čištění vzduchu
 – Individuálně nastavitelný systém 
tyčových trysek pro mytí intimních 
partií (teplota vody, síla proudu a 
poloha); se samočisticí funkcí

 – Průtokový ohřívač pro neomezeně 
dlouhé mytí teplou vodou

 – Paměťová funkce pro 2 osoby
 – Úspora elektrického proudu se  
spínacími hodinami nastavitelnými 
na 3, 6 nebo 9 hodin

Dálkové ovládání ve 
výbavě

K zařízením WASHLET 
NEOREST AC se  
hodí WC keramika 
NEOREST AC.

Dálkové ovládání ve 
výbavě

K zařízením WASHLET 
NEOREST EW se  
hodí WC keramika 
NEOREST EW.

Dálkové ovládání  
ve výbavě

K zařízením  
WASHLET SG  
se hodí WC  
keramika SG.

Dálkové ovládání ve 
výbavě

K zařízením WASHLET 
Giovannoni se hodí WC 
keramika Giovannoni.

Dálkové ovládání ve 
výbavě

WASHLET GL se  
hodí ke všem WC  
keramikám řady  
MH a NC.

Pevně namontovaný 
ovládací panel; přímo 
na zařízení WASHLET

WASHLET EK se  
hodí ke všem WC  
keramikám řady  
MH a NC.


