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ÚČINNÉ A ÚSPORNÉ
SPLACHOVÁNÍ

DOKONALÝ DESIGN 
BEZ OKRAJŮ 

ABSOLUTNĚ HLADKÝ A  
HYGIENICKÝ POVRCH

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
– BEZPROBLÉMOVÉ 
ROZŠÍŘENÍ
WC od TOTO splňují platné normy a 
mohou být montována na  běžné před-
stěnové prvky. Kdykoli je také možné 
rozšíření na WASHLET, za předpokladu, 
že již při novostavbě nebo rekonstrukci 
zajistíte možnost připojení vody a elek-
trického proudu. 

Vsaďte s WASHLET od TOTO na ještě 
lepší hygienu a komfort. Váš specializo-
vaný prodejce vás bude ochotně infor-
movat o výhodách našich inovativních 
technologií. 

STANDARD VE VŠECH 
WC KERAMIKÁCH TOTO
Všechna TOTO WC a komplety WASHLET jsou 
standardně vybaveny splachováním Tornado 
Flush, bezokrajovým designem a glazurou 
CeFiONtect. Pro TOTO je čistota a nejvyšší 
úroveň hygieny součástí filozofie výrobků. 

VYNIKAJÍCÍ  
STANDARD HYGIENY
Všechna WC od TOTO splňují  Německý hygi-
enický atest. Výsledky testů ukázaly, že WC od 
TOTO podstatně redukují bakteriální zatížení 
po použití toalety. Díky otevřené konstrukci 
mohou být WC navíc bez problémů na všech 
místech dezinfikována,  hodí se tedy i pro pou-
žití v oblastech s vysokými nároky na hygienu.
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Tornado Flush. 
Účinné splachování s 
nízkou spotřebou vody. 

Design bez okrajů.
Jednoduché čištění  
pro vyšší úroveň 
hygieny.

Po spláchnutí:
CeFiONtect  
(levá polovina)  
a běžná glazura  
(pravá polovina)  
ve srovnání.

Patentovaný systém Tornado Flush s 
třemi tryskami čistí celý vnitřní prostor 
s dosud nevídanou důkladností. Voda 
pod tlakem z tří trysek proniká vířivým 
pohybem do každého záhybu mísy.

Tento systém splachování  je nejen 
podstatně účinnější než běžné spádové 
splachování, ale také tišší a úspornější. 
Pro normální spláchnutí jsou zapotřebí 
jen 3 litry vody. 

Výhody:
 – Důkladné čištění celé WC mísy 
 – Nízká spotřeba vody,standardně stačí 
jedno spláchnutí 

 – Používání menšího množství agresiv-
ních čisticích prostředků 

 – Podle interních měření o 41 % nižší 
hlučnost

 – Inspirováno přírodou 

Naše WC mají inteligentně propraco-
vaný tvar bez okrajů a skrytých záhybů. 
Díky otevřenému designu je lze mnohem 
snáze čistit než jiné modely. 

Namáhavé drhnutí je minulostí. Díky 
TOTO nemají  nečistoty a bakterie již 
žádnou šanci. Těšte se na inovativní  
hygienu v její nejkrásnější formě. 

Výhody:
 – Žádná nepřístupná místa
 – Menší námaha při čištění
 – Používání menšího množství  
čisticích prostředků

Dokonalá čistota bez ulpívání  
usazenin. Na rozdíl od běžné  
keramiky se glazura CeFiONtect  
vyznačuje extrémně hladkým a  
trvale lesklým povrchem.

Speciální glazura CeFiONtect je  
zárukou toho, že keramický povrch 
vašeho WC zůstane vždy čistý jako 
první den.

Výhody:
 – Snazší čištění 
 – Odpuzování nečistot 
 – Vhodné pro utěrky z mikrovláken 
 – Používání menšího množství  
čisticích prostředků 

TORNADO FLUSH –  
ÚČINNÉ SPLACHOVÁNÍ  
S ÚSPOROU VODY 

DESIGN BEZ OKRAJŮ –  
JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ A  
ZÁRUKA HYGIENY

CEFIONTECT –  
TRVALÝ LESK A  
DOKONALÁ ČISTOTA


