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Sprchovacie toalety Concept WASHLET
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Pre každodenné pohodlie
To čo je pre Japonsko už dlhú dobu súčasťou každodenného života je v európskych domácnostiach stále
novinkou. Renomovaný japonský výrobca sprchovacích toaliet (funkcia bidetu) TOTO je k dostaniu aj u nás
pod značkou Concept. Umývanie intýmnych partií po použití toalety je pre mnohých zvláštne, ale pocit čistoty po použití WASHLET je na nezaplatenie.
Špeciálny systém trysiek uľahčuje použitie na obe intímne partie. Pomocou diaľkového ovládania si môžete
nastaviť teplotu vody, polohu a typ trysky podľa Vašich potrieb.
Technológia EWATER+ zaručuje čisté a hygienické udržiavanie toalety a predovšetkým oplachových trysiek.
Concept sprchovacie toalety disponujú vyhrievanými sedátkami s tlmeným dopadom. Funkcia deodorizér
čistí vzduch od nepríjemných zápachov pomocou filtrov v integrovanom systéme. Nepridáva do vzduchu
žiadnu vôňu a možno funkciu vypnúť.

výborný pomer
cena / kvalita

Značka Concept

výber v rôznych
cenových úrovniach

Produkty renomovaných výrobcov pod značkou Concept
v sieti Ptáček - veľkoobchod, a.s. sa vyznačujú výborným
pomerom cena / kvalita.

skladová dostupnosť
jednoduchá montáž

Pod označením Concept nájdete v našej ponuke produkty, ktoré pre vás
vyberá náš tím v spolupráci s celoeurópskym združením odborných veľkoobchodov EDT GmbH, medzi ktoré patríme aj my. Poskytujeme tiež kvalitnú
technickú podporu a profesionálne zaškolenie.

vrátane všetkého
príslušenstva
rozšírená záruka
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Vlastnosti sprchovacej toalety
Concept WASHLET

Funkcia PreMist
Pred každým použitím sa v toalete automaticky
rozpráši voda a vytvorí vodný film, ktorý
sťaží zachytávaniu nečistôt.

Rimless design
WC keramika bez okrajov je štandardom
u všetkých toaliet TOTO. Zabraňuje tak usadzovaniu nečistôt a baktérií na menej prístupných miestach, alebo v záhyboch toalety.

Sušiaca tryska
Sušenie teplým vzduchom znižuje
spotrebu toaletného papiera.

CEFIONTECT glazura
Špeciálna glazúra je extrémne hladká,
odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak
usadzovaniu nečistôt.

Tornado Flush
Systém splachovania je vysoko efektívny.
Voda pod tlakom z dvoch až troch otvorov v mise (podľa modelu) preniká vírivým
pohybom do každého záhybu. Vírivý pohyb
vytvára silnú saciu silu, ktorá bráni prípadnému šíreniu kontaminovanej vody do
okolia toalety.
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Skrytá tryska
Vďaka krycej klapke je tryska vrátane
sušičky dokonale chránená pred
znečistením.

EWATER+
V závislosti od modelu sa záchodová misa
a/alebo tryska WASHLET čistí elektrolytickou vodou.

Samočistiace trysky
Automatické čistenie trysky pred
a po použití vnútri aj zvonku.

Funkcia odvápnenia
Každá sprchovacia toaleta ide ľahko
odvápniť.

Poloha trysky
43o

Dýza sa pohybuje počas čistenia
pod uhlom 43 °. Vďaka tomu sa
nemôže stať, že by bola tryska znečistená.

Materiál trysky
Tryska je vyrobená z kvalitného
silikónu, a preto sa špina na tryske
neusadzuje.

Ptáček
Ptáček -- veľkoobchod,
veľkoobchod, a.s.
a.s. || niektoré
niektoréobrázky
obrázkymôžu
môžubyť
byťilustračné
ilustračné| tlačové
| tlačové
chyby
chyby
vyhradené
vyhradené
| www.ptacek.sk
| www.ptacek.sk
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Concept 200 / WASHLET
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Sprchovacie toalety Concept 200 / WASHLET

Prispôsobia sa každému.
Klasická biela sprchovacia toaleta Concept 200 je pôsobivá prostredníctvom svojho jasného dizajnu. Extra plochý dizajn sedátka tvorí
optický celok s keramikou. Poklop sedátka je vyrobený z odolného duroplastu a disponuje automatickým sklápacím mechanizmom.
Individuálne nastaviteľné vyhrievanie sedátka, nastavenie prúdu vody a odsávanie zápachu, to všetko pre užívateľský komfort a dlhú
životnosť. Toaleta je pred každým použitím ošetrená elektrolyticky spracovanou vodou, aby sa zabezpečilo jednoduché čistenie toalety. Automatické čistenie EWATER+ zaručuje udržateľnejšie výsledky a čistenie. Sprchová toaleta Concept 200 je k dispozícii v guľatom
i hranatom prevedení.

Concept 200 hranaté prevedenie

Concept 200 guľaté prevedenie

Concept 200
hranaté prevedenie

Concept 200
guľaté prevedenie

Sedátko WASHLET
383 × 579 × 146 mm
Objednávací kód
896CG-CON-DUS-S

Sedátko WASHLET
386 × 579 × 146 mm
Objednávací kód
894CG-CON-DUS-R

WC pre bidetovacie sedátko
380 × 580 × 335 mm
Objednávací kód
522EY-CON-WC-S

WC pre bidetovacie sedátko
380 × 580 × 335 mm
Objednávací kód
542EY-CON-WC-R

Set WC + sedátko
Objednávací kód
522EY-CON-WC-S+896CG

Set WC + sedátko
Objednávací kód
542EY-CON-WC-R+894CG

Pripojovací set
Objednávací kód SP10695UN
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Sprchovacie toalety Concept 300 / WASHLET

Maximálna hygiena.
Sprchovacie WC Concept 300 je pôsobivé nielen vďaka svojej štíhlej siluete, ale tiež vďaka jednotnej rade známych hygienických
funkcií a dokonca pridáva nové. Okrem bežných hygienických a komfortných funkcií má táto toaleta Concept 300 čistenie pred použitím, vďaka ktorej je ošetrená pred priľnutím nečistôt a preto je údržba zase o niečo ľahšia. Glazúra keramiky je extrémne hladká,
odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak usadzovaniu nečistôt. Tryska je vyrobená z kvalitného silikónu.
Sprchovacie WC Concept 300 je vybavené sušiacou tryskou, u ktorej si môžete nastaviť teplotu na diaľkovom ovládači. Toaleta a
tryska sa po každom použití automaticky vypne a vyčistí pomocou EWATER+. Sprchovacie WC Concept 300 je k dispozícii v guľatom
a hranatom prevedení.

Concept 300
guľaté prevedenie
Sedátko WASHLET
391 × 579 × 108 mm
Objednávací kód
801CG-CON-DUS-R
WC pre bidetovacie sedátko
380 × 580 × 335 mm
Objednávací kód
542EY-CON-WC-R
Set WC + sedátko
Objednávací kód
542EY-CON-WC-R+801CG

Concept 300
hranaté prevedenie
Sedátko WASHLET
391 × 579 × 108 mm
Objednávací kód
803CG-CON-DUS-S
WC pre bidetovacie sedátko
380 × 580 × 335 mm
Objednávací kód
522EY-CON-WC-S
Set WC + sedátko
Objednávací kód
522EY-CON-WC-S+803CG

Concept 300
hranaté prevedenie

Ptáček - veľkoobchod, a.s. | niektoré obrázky môžu byť ilustračné | tlačové chyby vyhradené | www.ptacek.sk
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Objednávací kód
SP10695UN
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ČISTENIE

HYGIENA

Technická špecifikácia

Concept 300
guľatá / hranatá verzia

Čistenie záchodovej misy pomocou EWATER+

•

Čistenie trysky pomocou EWATER+

•

•

PreMist - jemný oplach misy pred použitím

•

•

Samočistiaca tryska

•

•

Materiál silikónovej trysky zabraňuje zachytávaniu
nečistôt

•

•

Sedátko duroplastové

•

•

Odnímateľné sedátko

•

Puzdro pre čistenie trysky

•

•

CEFIONTECT glazúra

•

•

Rimless dizajn

•

•

Tornado Flush

•

•

Funkcia odvápnenia

•

•

Intímna spŕška Komfort

•

•

Intímna spŕška Soft

•

•

Intímna dámska spŕška

•

•

Program oscilačnej masáže

•

•

Program masážny - fixuje polohu trysky

•

•

Nastaviteľnosť intenzity prúdu

•

•

Nastaviteľná poloha trysky

•

•

Nočné osvetlenie

•

Senzorom ovládaný poklop sedátka

•
•

KOMFORT

Manuálne ovládanie Soft - close sedátka
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Concept 200
guľatá / hranatá verzia

Diaľkové ovládanie

•

•

Nastaviteľná teplota sušenia

•

Vyhrievané sedátko s nastaviteľnou teplotou

•

•

DEODORISER filtračný systém

•

•

Pamäťová funkcia pre 2 osoby

•

•

Stály ohrev vody

•

•

Šetrič energie časovača

•

•

Šetrič energie - automatické zapnutie / vypnutie

•

•

Čo je potrebné k realizácii
Ovládacie tlačidlo
Napr. Concept SIGMA
(115.790.11.5)
s dvojčinným splachovaním

Predstenový modul
Napr. Concept Kombifix pre zamurovanie
(110.353.00.5)
alebo do ľahkých priečok
napr. Concept Duofix (111.319.00.5).
Objednať pripojovaciu sadu SP10695UN,
pripojovaciu sadu je potrebné objednať
vždy, keď je voda privedená
do podomietkového modulu.

Sprchovacie toalety
Kompletný set toalety vrátane
bidetovacieho sedátka.
Concept WASHLET 300 hranaté
(522EY-CON-WC-S+803CG)
Concept WASHLET 200 hranaté
(522EY-CON-WC-S+896CG)
Concept WASHLET 300 guľaté
(542EY-CON-WC-R+801CG)
Concept WASHLET 200 guľaté
(542EY-CON-WC-R+894CG)

V cene sprchovacieho WC je uvedenie do prevádzky.
Záruka 2 roky, v prípade uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom, 3 roky.

Prívod vody a elektriny

Kompletnú ponuku
sanitárneho a vykurovacieho
vybavenia nájdete
v našich produktových
katalógoch.

Česká
Lípa

Most
Chomutov
Karlovy
Vary
Cheb

Sokolov

Žatec

Litoměřice

Louny

Jablonec
n. Nisou

Mělník

Kralupy n. Vltavou

Slaný

Jičín

Mladá
Boleslav

Náchod
Rychnov
n. Kněžnou

Hradec
Králové

Nymburk

Jeseník

Pardubice

Rakovník
Unhošť

Trutnov

Vrchlabí

Jirny

Kladno

Ústí n.
Orlicí

Kolín
Kutná
Hora

Čestlice

Beroun

Chrudim

Vysoké
Mýto

Tachov
Benešov

Vejprnice
Příbram

Sedlčany

Domažlice

Havlíčkův
Brod

Hlinsko

Jindřichův
Hradec

Prachatice

České
Budějovice

Opava

Karviná
Ostrava

Šternberk

Svitavy

Velké
Meziříčí

Tábor

Strakonice

Šumperk
Lanškroun

Frýdek-Místek
Nový
Jičín

Žďár n.
Sázavou

Pelhřimov
Písek

Klatovy

Sieť poboček
po celej ČR a SR.

Liberec

Děčín
Teplice

Blansko

Prostějov

Vyškov
Třebíč
Kyjov
Hodonín

Znojmo

Zlín

Námestovo
Vsetín

Uherské
Hradiště
Uherský
Ostroh

Břeclav

Třinec

Valašské
Meziříčí

Přerov
Kroměříž

Bardejov
Považská
Bystrica

Martin

Liptovský Mikuláš

Poprad
Prešov

Trenčín

Český Krumlov

Prievidza

Senica

Banská
Bystrica

Piešťany

Košice
Žiar n.
Hronom

Trnava

Zvolen

Bory
Nitra

Centrála spoločnosti

Infolinka

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

+421 244 557 82-3

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk
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