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WASHLET ™  
Sprchovací toalety –
pro každodenní použití 
Miliony zákazníků po celém světě používají TOTO 
WASHLET™. Japonský výrobce zaručuje nejlepší 
hygienu a nejsofistikovanější technologie se  
zkušeností téměř 40 let.

WASHLET ™ EK 2.0
TCF6632C3GV1
CW162YH (WC)

WASHLET ™ GL 2.0
TCF6532C3GV1
CW162YH (WC)

WASHLET ™ SX EWATER+
896CG-CON-DUS-S
522EY-CON-WC-S (WC)

WASHLET ™ SG 2.0
TCF403REGV1
CW512YR (WC)

Foto
NEOREST WASHLET ™ AC 2.0
TCF996RWG
CW996PVD#NW1 (WC)

NEOREST WASHLET ™ EW 2.0
TCF994RWG 
CW994P#NW1 (WC)

Umístění trysky  
nad okrajem WC mísy  – 
pro maximální hygienu
Každý Washlet obsahuje osvědčené technologie „TOTO clean“. Umístění 
trysky nad záchodovou WC mísou zabraňuje její kontaminaci. Díky tomu je 
WASHLET™ neuvěřitelně čistý - jako při prvním použití. TOTO WASHLET™  
je sprchová toaleta s nejvyššími hygienickými standardy.

WASHLET™ 
TOTO vždy umisťuje trysku nad  
záchodovou WC mísu.

Sprchová tryska
 - umístěna vždy nad záchodovou WC mísou - daleko od „potřeby“
 - tryska nemůže přijít do styku s močí nebo výkaly
 - tryska nemůže přijít do styku s vodou při splachování WC.  
 - vyšší poloha trysky chrání trysku a ostatní komponenty před 
kontaminací v případě ucpané toalety 

Běžné sprchovací WC 
Tryska je umístěna v těle  
záchodové WC mísy.

Velké riziko kontaminace
 - tryska je umístěna, přímo v prostoru „potřeby“ 
 - tryska může přijít do styku s močí nebo výkaly
 - tryska může přijít do styku s vodou při splachování WC.
 - tryska je umístěna v těle záchodové WC místy, v případě ucpané 
toalety dojde ke kontaminaci

WASHLET ™ RX EWATER+
894CG-CON-DUS-R
542EY-CON-WC-R (WC)

WASHLET ™ RW
801CG-CON-DUS-R
542EY-CON-WC-R (WC)

WASHLET ™ SW
803CG-CON-DUS-S
522EY-CON-WC-S (WC)

Síť poboček
po celé ČR a SR
www.ptacek.cz
www.koupelny-ptacek.cz
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Skrytá tryska
Díky krycí klapce je tryska včetně sušičky 
dokonale chráněna před znečištěním.

Rimless design
WC keramika bez okrajů je standardem u 
všech toalet TOTO. Zabraňuje tak usazování 
nečistot a bakterií na méně přístupných  
místech, nebo v záhybech toalety.

Vysoušecí tryska *
Sušení teplým vzduchem se snižuje spotřeba 
toaletního papíru.

Materiál trysky
Tryska je vyrobena z kvalitního silikonu. 
Díky tomu se nečistoty na trysce neusazují.

Samočisticí tryska
Automatické čistění trysky před a po použití 
uvnitř i zvenku.

WASHLET  ™  
Čistý při každém použití –  
vždy jako nový 

Dokonalá 
čistota a komfort – 
odlišuje TOTO od ostatních
Oplachování teplou vodou, odsávání zápachu 
a vyhřívané sedátko zvyšují pohodlí každého, 
kdo používá WASHLET. Komfort je u všech 
produktů TOTO prioritou - díky tomu proměníme 
každodenní návyky v obohacující zážitky.

Funkce odvápnění *
V závislosti na modelu je možné využít 
funkce odvápnění (odstranění vodního 
kamene)

Poloha trysky
Tryska se během čištění pohybuje pod 
úhlem 43°. Díky tomu se nemůže stát,  
že by byla tryska znečištěna.

CEFIONTECT
Glazura je extrémně hladká, odolná a trvanlivá. 
Zabraňuje tak usazování nečistot.
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PREMIST
Automaticky, před každým použitím, 
rozprášená voda vytvoří vodní film na 
keramickém povrchu mísy, která znesnadní 
ulpívání nečistot.
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TORNADO FLUSH
Systém splachování je vysoce efektivní. Voda pod  
tlakem ze dvou až tří otvorů v míse (dle modelu) 
proniká vířivým pohybem do každého záhybu. Vířivý 
pohyb vytváří silnou sací sílu, která brání případnému 
šíření kontaminované vody do okolí toalety. 

EWATER+ *
V závislosti na modelu se záchodová mísa  
a/nebo tryska WASHLET čistí elektrolytickou 
vodou.

* Pouze u vybraných modelů WASHLET™

Od uvedení produktu na trh v roce 1980 společnost 
TOTO neustále vyvíjí technologie WASHLET, aby 
dosáhla ještě vyšší kvality a hygieny. Mnoho z těchto 
sofistikovaných technologií je skutečně jedinečných a je 
k dispozici pouze u výrobků společnosti TOTO.


