Heerlijk
frisse
lucht.
Geberit DuoFresh
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Een gevoel van welzijn
in de badkamer begint met
heerlijk frisse lucht.
Of u nu ontspannen in bad ligt of
naar het toilet gaat, uw badkamer
is een oase van welzijn waar u met
alle zintuigen van wilt genieten.
Het innovatieve Geberit DuoFresh
toiletsysteem biedt een doel
treffende oplossing voor frisse
lucht rondom het toilet. Onaange
name geurtjes worden direct
vanuit de toiletpot verwijderd, de
lucht wordt gezuiverd en vervol
gens weer gelijkmatig afgegeven.
U zult niet de enige zijn die aan
genaam verrast wordt door het
heerlijke gevoel van frisheid.
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Met het nieuwe Geberit DuoFresh
toiletsysteem zorgt u voor frisse
lucht in uw badkamer. Het geheim
zit verborgen achter de muur:
een schakelaar op de bedienings
plaat activeert het geurzuiveringssysteem. Dit systeem maakt ge
bruik van een actief koolstoffilter
om de lucht te zuiveren en ver
volgens weer vrij te laten. Deze
oplossing gaat verder dan lucht
verfrissers, die geuren alleen
camoufleren. Ook verspreidt het
ze niet eerst door de hele bad
kamer, in tegenstelling tot gang
bare ventilatiesystemen.
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Geberit DuoFresh –
grondig doordacht,
zelfs achter de muur.

Gebruiksvriendelijk
Met de stijlvolle bedieningsplaat heeft
u snel en eenvoudig toegang tot de kern
van Geberit DuoFresh. Deze zit achter
de muur verborgen en bestaat uit het
elektronisch gestuurde geurzuiveringsonderdeel, het vervangbare actieve kool
stoffilter en de houder om eenvoudig,
onzichtbaar en hygiënisch een stortbak
blokje te plaatsen, voor fris water bij elke
spoeling. Ook dit is een onderdeel van de
subtiele verfijning van Geberit DuoFresh.
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Geurzuivering –
net zo eenvoudig als doorspoelen.

Geberit DuoFresh biedt u alle
benodigdheden voor frisse lucht
rondom het toilet, verborgen
achter de muur.

→ Onaangename geurtjes worden
direct bij de bron – de toiletpot – weg
genomen

→ Het actief koolstoffilter is snel en
eenvoudig te vervangen (gemiddeld
slechts 1x per jaar nodig)

→ Strak design dankzij integratie van
het geurzuiveringsonderdeel in het
inbouwreservoir

→ Volledig geïntegreerde houder om
onzichtbaar en hygiënisch een stort
bakblokje te plaatsen

→ Optimale gebruiksvriendelijkheid

→ Energiebesparing in vergelijking
met ventilatie door een raam of via
een ventilator

Strak design
Met één druk op de knop wordt het ener
giebesparende geurzuiveringsonderdeel
ingeschakeld. Na 10 minuten schakelt het
automatisch weer uit, maar het kan ook
handmatig gestopt worden.
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Met Geberit DuoFresh heeft u de vrijheid om uw badkamer geheel naar eigen
smaak te ontwerpen. U kunt er afzonderlijk en geheel naar wens een toiletpot bij
kiezen.
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein
T 030-6057700
F 030-6053392
info.nl@geberit.com
→ www.geberit.nl/duofresh
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