Sprchovací
toalety

12

stran

Sprchovací toalety Concept WASHLET

„Pro každodenní pohodlí.“
Životní změna! Přesně tak popisují uživatelé svůj první zážitek se sprchovacími toaletami. Kultura omývání
vodou je pro Japonsko součástí každodenního života již dlouhou dobu. V evropských domácnostech je však
stále novinkou. Renomovaný japonský výrobce sprchovacích toalet TOTO je u nás k dostání i pod značkou
Concept. Jakmile vyzkoušíte komfort očisty proudem vody, tak vám pouhý toaletní papír už nikdy nebude stačit.
Speciální systém trysek umožňuje použití na obě intimní partie. Teplotu, polohu a typ trysky lze ovládat pomocí dálkového ovladače přesně podle vašich potřeb.
Toalety jsou vybaveny technologií EWATER+. Touto speciálně upravenou vodou je proplachována tryska před
každým a po každém použití a u některých modelů je jí pro maximální hygienu na závěr ošetřena i samotná
místa. Concept sprchovací toalety disponují vyhřívanými sedátky s automatickým otevíráním nebo tlumeným
dopadem. Funkce DEODORIZÉR čistí vzduch od nepříjemných zápachů pomocí filtrů v integrovaném systému.
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Vlastnosti sprchovací toalety
Concept WASHLET

Skrytá tryska
Díky krycí klapce je tryska včetně
sušičky dokonale chráněna před
znečištěním.

Funkce PreMist
EWATER+

Před každým použitím se v toaletě automaticky
rozpráší voda a vytvoří vodní film, který znesnadní
ulpívání nečistot.

V závislosti na modelu se tryska nebo
i záchodová místa čistí elektrolytickou
vodou.

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.

Samočistící trysky
Automatické čištění trysky před
a po použití uvnitř i zvenku.

Vysoušecí tryska
Funkce odvápnění

Sušení teplým vzduchem snižuje
spotřebu toaletního papíru.

Každá sprchovací toaleta jde snadno
odvápnit.

CEFIONTECT glazura
Speciální glazura je extrémně hladká,
odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak
usazování nečistot.

Poloha trysky
43o

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

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.
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Materiál trysky
Tryska je vyrobena z kvalitního silikonu,
a proto se špína na trysce neusazuje.
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Concept 200 / WASHLET

Sprchovací
toalety

Sprchovací toalety Concept 200 / WASHLET

„Přizpůsobí se každému.“
Concept 200 kombinuje elegantní design s exkluzivním sedátkem z močovinové pryskyřice s trvale vysokými hygienickými standardy společnosti TOTO. Model Concept 200 je vybaven nastavitelnou tryskou s teplou vodou, která je ohřívána průtokovým
ohřívačem vody, aby bylo zajištěno neomezeně dlouhé čištění. Má také vyhřívané sedátko, DEODORIZÉR pohlcující zápach a funkci
PREMIST, která před použitím automaticky rozprašuje jemnou vodní mlhu na záchodovou mísu. To pomáhá následně smýt vše, co
by mohlo přilnout na její povrch. Tryska se před a po každém použití automaticky čistí pomocí EWATER+.
Na dálkovém ovladači je možné uložit preferovaná nastavení pro dva uživatele.

Závěsné WC - hranaté provedení

Závěsné WC - kulaté provedení

Sedátko WASHLET
383 × 579 × 146 mm
(Obj. kód 896CG-CON-DUS-S)

Sedátko WASHLET
386 × 579 × 146 mm
(Obj. kód 894CG-CON-DUS-R)

WC pro bidetovací sedátko

WC pro bidetovací sedátko
380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 522ERY-CON-WC-S)
Set WC + sedátko

Set WC + sedátko
(Obj. kód 542EY-CON-WC-R+894CG)

Objednávací kód
(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+896CG)

Připojovací set
* pozn. v závislosti na zvoleném modulu nutno dokoupit příslušenství, viz. str. 10
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Concept 300 / WASHLET

Sprchovací
toalety

Sprchovací toalety Concept 300 / WASHLET

„Maximální hygiena.“
Concept 300 je prémiová série společnosti TOTO, která nabízí více než jen svou štíhlou siluetu: Je vybaven mnoha známými hygienickými funkcemi TOTO a dokonce obsahuje jednu novou. Díky sedátku bez zbytečných okrajů a záhybů je čistění mnohem jednodušší. Celá báze se dá snadno nadzdvihnout a vyčistit i prostor mezi keramikou a sedátkem. Na WASHLETU™ je použit materiál na
silikonové bázi (tzv. „Clean Case“), který znesnadňuje hromadění nečistot.
Concept 300 je samozřejmě vybaven všemi charakteristickými hygienickými a komfortními funkcemi: tryskou s teplou vodou, vyhřívaným sedátkem, DEODERIZÉREM pohlcujícím zápach a vysoušečem. Kromě toho, funkce EWATER+ po použití čistí nejen trysku,
ale i záchodovou mísu elektrolytickou vodou.

Závěsné WC - hranaté provedení

Závěsné WC - kulaté provedení

Sedátko WASHLET
391 × 579 × 108 mm
(Obj. kód 803CG-CON-DUS-S)

Sedátko WASHLET
391 × 579 × 108 mm
(Obj. kód 801CG-CON-DUS-R)

WC pro bidetovací sedátko
380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 522ERY-CON-WC-S)

WC pro bidetovací sedátko
380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko
(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+803CG)

Set WC + sedátko
(Obj. kód 542EY-CON-WC-R+801CG)

Připojovací set
* pozn. v závislosti na zvoleném modulu nutno dokoupit příslušenství, viz. str. 10
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Concept 200/WASHLET
Concept 300/WASHLET

Technická specifikace

Concept 300
kulatá / hranatá var.

Concept 200
kulatá / hranatá var.

V ceně sprchovacího WC Concept 300 je instalace. V takovém případě je nutné dodržet níže uvedenou stavební připravenost.
Záruka 2 roky, v případě uvedení do provozu autorizovaným technikem 3 roky.
Čištění záchodové mísy pomocí EWATER+

•

Čištění trysky pomocí EWATER+

•

•

PreMist - jemný oplach mísy před použitím

•

•

Samočistící tryska

•

•

Materiál silikonové trysky zabraňuje ulpívání nečistot

•

•

Sedátko duroplastové

•

•

Odjímatelné sedátko

•

Pouzdro pro čištění trysky

•

•

CEFIONTECT glazura

•

•

Rimless design

•

•

Tornado Flush

•

•

Funkce odvápnění

•

•

Intimní sprška Komfort

•

•

Intimní sprška Soft

•

•

Intimní dámská sprška

•

•

Program oscilační masáže

•

•

Program masážní - fixuje polohu trysky

•

•

Nastavitelnost intenzity proudu

•

•

Nastavitelná poloha trysky

•

•

V případě předstěnových modulů Grohe je možné využít jakýkoliv z řady Rapid SLX - ty je nutné doplnit připojovacím setem
TOTO SP10695UN.

Noční osvětlení

•

Senzorem ovládaný poklop sedátka

•

Doporučené moduly TECE pro instalaci Concept Washletů:

Manuální ovládání Soft - close sedátka

9300345 + připojovací set 9880052

Dálkové ovládání

•

9300322 + připojovací set 9880053

Nastavitelná teplota sušení

•

Vyhřívané sedátko s nastavitelnou teplotou

•

•

DEODORISER filtrační systém

•

•

Paměťová funkce pro 2 osoby

•

•

Stálý ohřev vody

•

•

Spořič energie časovače

•

•

Spořiče energie - automatické zapnutí / vypnutí

•

•

Musí být poskytnuto na místě

HYGIENA

Připojení vody
• Flexibilní připojení studené vody 460 mm (pružná hadice)
• Zakončení přívodu studené vody uzavíracím ventilem s 3/8“ vnějším
závitem (není součástí balení) pro připojení k flexibilní hadici výrobku
WASHLET™ s 3/8“ vnitřním závitem
• Tlak min. 0,1 MPa (dynamický) Tlak max. 1,0 MPa (statický)
Elektrické připojení
• Flexibilní síťový kabel 400 mm, H05VV-F 3G1,00 mm²
• Elektrický konektor Hirschmann (součástí balení)
• Napájení 220–240 V ~ 50/60 Hz
• Max. jmenovitý příkon 1451 W

Připravte připojení v rámci výše uvedené oblasti.

ČIŠTĚNÍ

Pro předstěnové moduly Geberit je nutné použít připojovací set TOTO SP10695UN, jedná se o všechny moduly s podomítkovou splachovací nádržkou s prázdnou trubkou, která je umístěna na levé straně 50 mm od středu rámu ve stejné výšce jako
upevňovací šrouby.

KOMFORT

U předstěnových modulů Alca je nutné využít předstěnový instalační systém AM120/1120 a pro možnost přívodu vody je nutné
dokoupit sadu pro přívod vody P192.

9300301 + připojovací set 9880054
Nainstalujte zařízení pro odpojení od zdroje napájení (podle normy IEC 60335-1).
Nainstalujte proudový chránič (RCCB) (IN = 30 mA), který odpojí všechny fáze od elektrické sítě.
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•
•

Kompletní nabídku
sanitárního a topenářského
vybavení naleznete
v našich produktových
katalozích.

Česká
Lípa

Most
Chomutov
Karlovy
Vary
Cheb

Sokolov

Žatec

Litoměřice

Louny

Jičín

Mladá
Boleslav

Náchod
Rychnov
n. Kněžnou

Hradec
Králové

Nymburk

Jeseník

Pardubice

Rakovník
Unhošť

Trutnov

Vrchlabí

Jirny

Ústí n.
Orlicí

Kolín
Kutná
Hora

Čestlice

Beroun
Tachov

Jablonec
n. Nisou

Mělník

Kralupy n. Vltavou

Slaný
Kladno

Mariánské lázně

Plzeň
Benešov
Příbram

Sedlčany

Domažlice

Havlíčkův
Brod

Chrudim

Sušice

České
Budějovice

Opava

Blansko

Frýdek-Místek
Nový
Jičín

Prostějov

Vyškov
Třebíč
Kyjov
Hodonín

Znojmo

Zlín

Námestovo
Vsetín

Uherské
Hradiště
Uherský
Ostroh

Břeclav

Třinec

Valašské
Meziříčí

Přerov
Kroměříž

Dačice

Karviná
Ostrava

Šternberk

Svitavy

Velké
Meziříčí
Jindřichův
Hradec

Prachatice

Šumperk
Lanškroun

Žďár n.
Sázavou

Tábor

Strakonice

Vysoké
Mýto

Hlinsko

Pelhřimov
Písek

Klatovy

Síť poboček
po celé ČR a SR.

Liberec

Děčín
Teplice

Bardejov
Považská
Bystrica

Martin

Liptovský Mikuláš

Poprad
Prešov

Trenčín

Český Krumlov

Prievidza

Senica

Banská
Bystrica

Piešťany
Žiar n.
Hronom

Trnava

Zvolen

Nitra
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Centrála společnosti

Infolinka

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

Velkoobchod: +420 220 800 100

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

Koupelny: +420 220 800 000
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