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HYGIEJNE SYNERGIER

  TORNADO SKYL
  Ekstremt effektivt – fjerner alt med et lille vandforbrug. 

Meget lydsvagt.

  INGEN SKYLLEKANT
  Toiletterne har ingen skyllekant, hvor snavs kan  

gemme sig, og hvor det er svært at gøre rent.

  CEFIONTECT 

	 	En	særlig	hygiejnisk,	hård	og	glat	overflade,	hvor	et	

specielt lag af glas er brændt øverst på keramikken. 

Her har snavs svært ved at sætte sig fast, og det  

skylles nemt af.



Vores mål er at skabe det perfekte 

toilet.

Vores toiletter har funktioner og 

teknologier, der sikrer det højeste 

niveau for hygiejne. Vi har integreret 

teknologierne i et tidløst design, så 

produkterne kan give et individuelt 

udtryk til alle badeværelser.

Derfor er alle TOTO toiletter som 

standard udstyret med disse tre 

hygiejne-teknologier: Det kraftfulde 

TORNADO SKYL, et kantløst design, 

samt den ekstremt hårde og glatte 

overfladebehandling CEFIONTECT.

TOTO toiletter

1



DESIGN

2

490 mm 540 mm

Toiletterne RP og RP Compact

RP toilettet er en af de seneste modeller fra TOTO, 
hvor navnet siger alt: „Round Perfection“. Med  
sin	harmoniske	runde	form,	det	matchende	flade	
toiletsæde med soft-close, samt et design, hvor 
montageskruerne er skjult, fremstår toilettet helt 
stilrent og med tidløs elegance.

Den afkortede version: RP Compact er med en 
dybde på kun 490 mm det perfekte valg til mindre 
badeværelser og gæstetoiletter.

RP toilet; væghængt (CW552Y) RP toiletsæde (TC513Q)

Sammenligning mellem RP „Round Perfect“ og RP Compact
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Toilet RP Compact; væghængt (CW554Y) med  
RP Compact toiletsæde (TC613G)
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SP toilet

Dette SP toilet „Square Perfect“, er den kvadratiske 
udgave af RP toilettet „Round Perfect“. 

Med	dette	flotte	toilet	kan	badeværelset	få	et	
individuelt udtryk med „mere kant“.

SP toilet; væghængt (CW532Y) med SP toiletsæde (TC512G)
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GP toilet

GP toilettet har et overbevisende elegant og  
minimalistisk design. Det enkle design passer i  
ethvert badeværelse – uanset stil!

Toilet GP; væghængt (CW553Y) med GP toiletsæde (TC524EU)
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SG toilet; væghængt (CW512YR) med SG toiletsæde (TC501CVK) og SG afdækning af vandlåsen i hvid (9AE0017)
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SG toilet

Med	et	flot	kantet	design	og	separat	afdækning	 
af vandlåsen, har dette toilet et helt klassisk  
design. Afdækningen fås i enten hvid eller stål. 

SG toilet; væghængt (CW512YR) med SG toiletsæde (TC501CVK) og SG afdækning af vandlåsen i stål (9AE0017)
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MH toilet; væghængt (CW162Y). Kan også kombineres  
med Slim-line toiletsæde (TC514G)

MH toilet; væghængt (CW162Y) med MH toiletsæde (VC10047NN)
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MH toiletter

Toiletterne i MH serien appellerer til øjet med 
deres simple design, som tilfører ro til rummet.

Dette toilet fås i både en væghængt og en  
gulvstående ”back-to-wall” model samt i en  
traditionel gulvstående model, som monteres  
helt op ad væggen, så det fylder mindst muligt.

Til at understøtte det elegante udseende, kan alle 
modeller kombineres med både MH toiletsæde og 
Slim-line sæde, der begge har soft-close. 

MH toilet; traditionel gulvstående model ( CW161Y) 
med keramisk cisterne (SW10044G1)

MH toilet; back-to-wall gulvstående (CW163Y)
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NC toilet

Det vægmonterede NC toilet var et af de første 
toiletter uden skyllekant på det europæiske marked. 
NC står for „Natural Curves“ eller „Naturlige  
kurver”,	hvilket	fint	beskriver	toilettets	runde	former.

Der	findes	også	en	gulvstående	back-to-wall	 
version	af	dette	fine	toilet.

Begge versioner kan kombineres med vores  
Slim-line toiletsæde med soft-close eller med  
NC toiletsæde, der også har soft-close. 

NC toilet; væghængt (CW762Y) med NC toiletsæde (VC100N) NC toilet; back-to-wall, gulvstående (CW763Y)
med NC toiletsæde (VC100N)

NC toilet; væghængt (CW762Y) with  
Slim-line toiletsæde (TC514G)
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ES toilet; væghængt (CW797) med ES toiletsæde med soft-close (VC110N)

ES toilet

Dette toilet har et stringent design, med rene linjer.

Toilettet kan kombineres med et Slim-line toilet-
sæde med soft-close eller et ES toiletsæde, der 
også har soft-close. 

NC toilet; væghængt (CW762Y) with  
Slim-line toiletsæde (TC514G)

WC ES væghængt (CW797) med  
Slim-line toiletsæde (TC514G)
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CEFIONTECT

HYGIEJNE SYNERGIER

Et ultra-glat glaslag 
på keramikken gør det 
svært for snavs at sætte 
sig fast - og nemt at 
skylle kummen helt ren!

Snavs glider af 



300 μm

13

HYGIEJNE SYNERGIER

CEFIONTECT	WC-mikrofotografi	*	1	μm	=	0,001	mm

Skyllevand Skyllevand

Med CEFIONTECTUden CEFIONTECT Hydrofob Hydrofil

Ekstremt glat overflade

CEFIONTECT er glat og holdbar

CEFIONTECT er hydrofil

Konventionel keramik ser umiddelbart helt glat ud, men den 
har små huller, som kun kan ses i mikroskop. Her kan snavs, 
skimmel og bakterier gemme sig. På CEFIONTECT er hullerne i 
overfladen	kun	en	milliontedel	af	en	millimeter,	og	derfor	meget	
mindre end partikler af snavs, som derfor ikke kan sætte sig fast.

CEFIONTECT	er	hydrofil,	og	tiltrækker	vand.	Derfor	samler	
vandet	sig	ikke	til	dråber	på	overfladen	men	spreder	sig,	så	det	
glider af med det samme – og tager snavset med sig. Derfor er 
det er nemt at skylle snavs og andre partikler af CEFIONTECT.

CEFIONTECT glasur

Konventionel keramisk glasur

Keramisk basis lag

Lag af glas brændes på den konventionelle glasur. Derved bliver 
CEFIONTECT et ekstremt hårdt og holdbart materiale.

CEFIONTECT er TOTOs enestående specialglasur, som spiller en vigtig rolle for den hygiej-

niske standard, som findes på alle TOTO toiletter. Her brændes et ekstremt glat og hårdt lag 

af glas oven på den traditionelle glasur. Belægningen forhindrer snavs i at hænge fast og er 

samtidig ekstremt slidstærk. Glasuren på toiletter er typisk ru, som det kan ses på illustrationen 

nederst. Det ru kan ikke kan ses med det blotte øje. Denne glatte belægning, gør det vanskeligt 

for snavs at sætte sig fast. Samtidig er overfladen med CEFIONTECT både flot, utrolig holdbar 

og nem at holde ren. 
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TORNADO 
FLUSH

360° „skyllekraft“, 
når hver en plet i 
kummen – og med 
et lille forbrug af 
vand.

Effektivt, roterende  
skyl løsner og  
fjerner ALT!

HYGIEJNE SYNERGIER
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TORNADO FLUSH når rundt i hele kummen – og helt op  
til kanten. Vandet presses ind i kummen, så det danner en  
tornado. Denne hvirvel øger vandpresset, så skyllet bliver  
mere	effektivt.	Den	stærke	og	glatte	overflade	i	kummen	
bidrager til skyllets effektivitet.

Kraftfuldt skyl giver ekstra renhed Ingen skyllekant i toiletkummen

Det kantløse design sikrer maksimal hygiejne. Her er ingen  
steder, hvor snavs og bakterier kan samle sig – og så er det 
nemt at gøre rent, fordi der ingen ufremkommelige steder er  
i kummen.

TORNADO FLUSH skyller mere effektivt, er mere lydsvagt og bruger mindre vand end 

konventionelle toiletter. Det kraftfulde skyl danner en tornado af vand, og rengør hver 

eneste millimeter af kummen.

HYGIEJNE SYNERGIER
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Mere lydsvagt end konventionelle toiletter

Test med sammenlignelige produkter viser, at TOTOs  
TORNADO FLUSH er mere lydsvagt. 

Således var lyden fra skyllet på de konkurrerende produkter 
hele 41 % højere end det testede TOTO NC toilet. Det er en 
fordel med et stille skyl, hvis man ønsker at forstyrre andre 
mindst muligt, når man bruger toilettet - for eksempel om 
natten.

Toiletsædet er nemt at fjerne

TOTOs toiletsæder er designede, så det er nemt at gøre 
toilettet grundigt rent. 

Sæde og låg fjernes ganske enkelt ved at trykke på  
udløserknapperne. 

Sæde og låg med soft-close

Vores gennemprøvede soft-close sæder og låg, glider  
langsomt og stille i ved et stille tryk med en finger. 

Fordelen ved et sæde og låg med soft-close er endvidere,  
at det giver et minimalt behov for berøring. Det øger både 
komforten og hygiejnen ved brug.

HYGIEJNE SYNERGIER

Få flere fordele i ét produkt
Fordi det kan betale sig at vælge kvalitet!

Alle TOTO toiletter har som standard de tre hygiejneteknologier: TORNADO FLUSH, et  

design uden skyllekant og den særlige CEFIONTECT glasur. Renhed og forbedret hygiejne er 

væsentlige mål for TOTO – og det er nemt både at se og føle de mange års erfaring og  

ekspertise, som TOTO har med at fremstille sine produkter.
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Til sammenligning er volumen, når vi ser TV, typisk 60 dB.

TOTO NC

Over 60 dB: 2.5 sekunder 

   Maximalt: 69 dB 

Sammenligneligt toilet

Over 60 dB: 3.0 sekunder

Maximalt: 72 dB
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HYGIEJNE SYNERGIER

Undgå at sprede virus og  
bakterier ved at vælge et  
toilet fra TOTO

Dokumenteret af  
hygiejne-ekspert  
Prof. Dr. med. 
Klaus-Dieter Zastrow

I kraft af sine enestående teknologier er TOTOs toiletter blandt de mest hygiejniske på 

markedet. TOTO har bedt Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow, der er ekspert i hygiejne, om at 

teste den hygiejniske kvalitet af TOTOs toiletter.

Sammendrag af resultaterne:

Prof. Dr. med. Zastrow bekræfter, at TOTOs toiletter til  
fulde lever op til de krav, der stilles til hospitalshygiejne  
og herunder forebyggelse af infektioner. En yderligere 
spredning af bakterier og vira (og dermed også COVID-19) 
er næsten umulig.

Årsagerne hertil er:

 – TORNADO FLUSH: Skyllet, der takket være dets egenskaber 
renser effektivt og samtidig forhindrer spredning af bakterier 
og vira gennem vandtåger (aerosoler) og stænk, når der 
skylles ud.  

 – Det kantløse design, som forhindrer at snavs og bakterier 
kan gemme sig og opformere sig under skyllekanten

Ved at købe et toilet fra TOTO, kan du forebygge, at der 
spredes virus i dit hjem. 

Læs mere I et interview  
med Prof. Dr. Zastrow

Skan mig!

Følg dette link og se hele  
Prof. Dr. Zastrows rapport  
på TOTOs hjemmeside  
gb.toto.com

Scan me!

Scan me!
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SG toilet,
væghængt

MH toilet,
vægængt

MH toilet,
back-to-wall

MH toilet,
gulvstående med 
udvendig cisterne 

SP toilet,
væghængt

RP toilet,
væghængt

RP Compact toilet,
væghængt

GP toilet,
væghængt

ES toilet,
væghængt

WC NC,
væghængt

WC NC,
back-to-wall

CF toilet,
Lang model,  
væghængt

P
R

O
D

U
K

T
 D

E
TA

LJ
E

R  Produkt nummer CW512YR CW162Y
CW162YH1) CW163Y CW161Y

CW532Y
CW522EY1)

CW552Y
CW542EY1) CW554Y CW553Y CW797 CW762Y CW763Y CW142

Størrelse (b x d x h, i mm) 390 x 582 x 339 394 x 530 x 339 390 x 624 x 410 392 x 704 x 410 380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351) 380 x 490 x 335 380 x 540 x 335 380 x 530 x 338 380 x 530 x 340 380 x 630 x 483 355 x 710 x 400

Fittings Afdækning I  
hvid eller stål Keramisk afdækning

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

T
E

K
N

O
LO

G
IE

R TORNADO FLUSH 

Ingen skyllekant

CEFIONTECT glasur

FO
R

D
E

LE

Skjult installation

Skyllevolumen 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,8 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l

Nemt-at-fjerne toiletsæde

Toiletsæde TC501CVK2) VC10047NN2), 
Slim-line sæde TC514G2)

VC10047NN2), 
Slim-line sæde TC514G2)

VC10047NN2), 
Slim-line sæde TC514G2) TC512G2) TC513Q2) TC613G2) TC524EU2) VC110N2), 

Slim-line sæde TC514G2)
VC100N2), VC100U10R3) 
Slim-line sæde TC514G2)

VC100N2), VC100U10R3) 
Slim-line sæde TC514G2)

Sæde CF, 
Lang model, VC140V1

Nemt at gøre rent

Tåler rengøring medmikrofiber klud

Lydsvagt skyl

1) Kun WASHLET™ med skjult installation 2) Med soft-close funktion 3) Uden soft-close funktion

SG toilet,
væghængt

MH toilet,
vægængt

MH toilet,
back-to-wall

MH toilet,
gulvstående med 
udvendig cisterne 

SP toilet,
væghængt

RP toilet,
væghængt

RP Compact toilet,
væghængt

GP toilet,
væghængt

ES toilet,
væghængt

WC NC,
væghængt

WC NC,
back-to-wall

CF toilet,
Lang model,  
væghængt

W
A

S
H

LE
T

™

SG 2.0

RW  (kun CW542EY)

SW  (kun CW522EY)

RX EWATER+  (kun CW542EY)

SX EWATER+  (kun CW522EY)

RG  (kun CW553EY)

RG Lite med skjult installation  (kun CW553EY)

RG Lite med synlig tilslutning

GL 2.0 med skjult installation  (kun CW162YH)

EK 2.0 med skjult installation  (kun CW162YH)

GL 2.0 med synlig tilslutning  (kun CW162Y)

EK 2.0 med synlig tilslutning  (kun CW162Y)

Toilet/WASHLET™  
kombinationer

Kan også kombineres 
med Slim-line 

Kan også kombineres 
med Slim-line 

Kan også kombineres 
med Slim-line 

Oversigt med  
tekniske data
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SG toilet,
væghængt

MH toilet,
vægængt

MH toilet,
back-to-wall

MH toilet,
gulvstående med 
udvendig cisterne 

SP toilet,
væghængt

RP toilet,
væghængt

RP Compact toilet,
væghængt

GP toilet,
væghængt

ES toilet,
væghængt

WC NC,
væghængt

WC NC,
back-to-wall

CF toilet,
Lang model,  
væghængt

P
R

O
D

U
K

T
 D

E
TA

LJ
E

R  Produkt nummer CW512YR CW162Y
CW162YH1) CW163Y CW161Y

CW532Y
CW522EY1)

CW552Y
CW542EY1) CW554Y CW553Y CW797 CW762Y CW763Y CW142

Størrelse (b x d x h, i mm) 390 x 582 x 339 394 x 530 x 339 390 x 624 x 410 392 x 704 x 410 380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351)

380 × 540 × 335
380 × 580 × 3351) 380 x 490 x 335 380 x 540 x 335 380 x 530 x 338 380 x 530 x 340 380 x 630 x 483 355 x 710 x 400

Fittings Afdækning I  
hvid eller stål Keramisk afdækning

Farve Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid Hvid

T
E

K
N

O
LO

G
IE

R TORNADO FLUSH 

Ingen skyllekant

CEFIONTECT glasur

FO
R

D
E

LE

Skjult installation

Skyllevolumen 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,8 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 4,5 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l 3 l / 6 l

Nemt-at-fjerne toiletsæde

Toiletsæde TC501CVK2) VC10047NN2), 
Slim-line sæde TC514G2)

VC10047NN2), 
Slim-line sæde TC514G2)

VC10047NN2), 
Slim-line sæde TC514G2) TC512G2) TC513Q2) TC613G2) TC524EU2) VC110N2), 

Slim-line sæde TC514G2)
VC100N2), VC100U10R3) 
Slim-line sæde TC514G2)

VC100N2), VC100U10R3) 
Slim-line sæde TC514G2)

Sæde CF, 
Lang model, VC140V1

Nemt at gøre rent

Tåler rengøring medmikrofiber klud

Lydsvagt skyl

1) Kun WASHLET™ med skjult installation 2) Med soft-close funktion 3) Uden soft-close funktion

SG toilet,
væghængt

MH toilet,
vægængt

MH toilet,
back-to-wall

MH toilet,
gulvstående med 
udvendig cisterne 

SP toilet,
væghængt

RP toilet,
væghængt

RP Compact toilet,
væghængt

GP toilet,
væghængt

ES toilet,
væghængt

WC NC,
væghængt

WC NC,
back-to-wall

CF toilet,
Lang model,  
væghængt

W
A

S
H

LE
T

™

SG 2.0

RW  (kun CW542EY)

SW  (kun CW522EY)

RX EWATER+  (kun CW542EY)

SX EWATER+  (kun CW522EY)

RG  (kun CW553EY)

RG Lite med skjult installation  (kun CW553EY)

RG Lite med synlig tilslutning

GL 2.0 med skjult installation  (kun CW162YH)

EK 2.0 med skjult installation  (kun CW162YH)

GL 2.0 med synlig tilslutning  (kun CW162Y)

EK 2.0 med synlig tilslutning  (kun CW162Y)

Kan også kombineres 
med Slim-line 

Kan også kombineres 
med Slim-line 

Kan også kombineres 
med Slim-line 
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OPGRADER TIL ET WASHLET™

WASHLET™ er en kombination af et TOTO toilet med et 
WASHLET™ sæde. TOTO har mange års erfaring med at 
fremstille WASHLET™, og har skabt unikke teknologier både 
hvad angår keramik samt de mange funktioner og teknologier 
på et WASHLET™. Resultatet er produkter af højeste kvalitet, 
der tager vare på såvel dit helbred som på miljøet – både når  
de bruges og fremstilles.
 
Få mere information om WASHLET™ på vores hjemmeside 
toto-skandinavien.com

Vask i stedet for at tørre –
Sådan bliver dit TOTO-toilet til et WASHLET™

Et WASHLET™ vasker forsigtigt dine intime dele med en varm, blød vandstråle. Den  

behagelige vask giver en særlig følelse af renhed og velvære. Ligesom vores toiletter  

har WASHLET™ mange funktioner og teknologier, der gør dem unikke både hvad angår  

hygiejne, komfort og kvalitet. Dermed vil et WASHLET™ – være en opgradering af både  

dit badeværelse og dit velbefindende.

Forfriskende
hygiejne
med et bidet  
i toilettet

TOTO har solgt WASHLET™ siden 1980. Med denne store ekspertise 
har	TOTO	løbende	udviklet	sofistikerede	teknologier.	TOTO	har	allerede	
solgt mere end 50.000.000 WASHLET™verden over.
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