Geberit AquaClean
De wc waarmee u met water wordt gereinigd.

Het
nieuwe
welzijn.
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Ervaar het Geberit AquaClean
gevoel.
Water is een onmisbaar onderdeel
van de dagelijkse lichaamsverzorging.
Het reinigt, verfrist en heeft een
weldadig effect. In veel landen is het
allang vanzelfsprekend om jezelf
met water te reinigen na het gebruik
van de wc. En ook in Nederland raken
steeds meer mensen overtuigd van
de zachte, natuurlijke toilethygiëne
waarbij water wordt gebruikt in plaats
van toiletpapier. Geberit AquaClean
biedt u deze welzijnservaring met
één druk op de knop, een ervaring
die weldadig, grondig en uniek is.
Ontdek de wc waarmee u met water
wordt gereinigd en geniet de hele
dag van het gevoel van absolute
frisheid en hygiëne.
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De Geberit AquaClean Tuma onderscheidt zich door zijn
stijlvolle combinatie van eenvoudig maar elegant design en
geavanceerde, innovatieve technologie. De AquaClean Tuma
is tevens als toiletzitting beschikbaar, die dezelfde functionaliteiten biedt als het complete systeem en is geschikt voor
montage op uiteenlopende, reeds geïnstalleerde keramieken.
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De Geberit AquaClean Mera, een meesterwerk van functie en
design, klaar om door u ontdekt te worden.
In de afgelopen 40 jaar heeft Geberit door het verfijnen van de
douchefunctie en de douchestraal, het belangrijkste onderdeel
van elke douchewc, de absolute perfectie bereikt.
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Waarom kiezen voor een
douchewc?
Omdat alleen water u
écht reinigt.
Uw auto wassen met een droge spons of uw
lichaam schoon wrijven met papier in plaats
van het nemen van een douche, daar
moeten de meeste mensen in Nederland
niet aan denken. Het nemen van een
douche is gewoon onderdeel van ons
dagelijks leven. En wees eerlijk, voelt u zich
echt schoon na gebruik met toiletpapier?
Het reinigen van het onderlichaam is op
zich niets nieuws. Dat is ook de reden dat
er in veel landen een bidet of waterslang
te vinden is naast de wc.
De douchewc van Geberit combineert op
slimme wijze de functionaliteit van een
wc en een bidet, waarbij u na gebruik van
de wc rustig kunt blijven zitten om met één
druk op de knop te genieten van een
gevoel van frisheid en hygiëne. Dankzij
de perfecte combinatie van design en
technologie neemt een Geberit AquaClean
douchewc niet meer ruimte in dan een
traditionele wc.
Als u nog meer wilt weten over de voor
delen van het reinigen met water, kunt
u meer informatie over dit onderwerp
vinden op:
→ www.geberit-aquaclean.nl/aquatimes
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Revolutionaire technologie.
Om van die momenten van
welzijn te genieten.
Op het hoofdkantoor van Geberit in Rapperswil-Jona,
Zwitserland, hebben wij de afgelopen 40 jaar grote inspanningen geleverd en onze deskundigheid ingezet voor het
ontwikkelen van de douchewc-technologie en het verfijnen
van onze producten tot absolute perfectie. Het resultaat is
dat Geberit AquaClean douchewc's een overvloed aan
gepatenteerde technologie bieden, samen met een indrukwekkend niveau van comfort en verfijning.
Stromingstechnologie, akoestiek en ergonomie gecombineerd om
maximaal comfort te leveren
Met zijn pulserende douchestraal zorgt onze gepatenteerde WhirlSpray
douchetechnologie voor een bijzonder grondige en aangename reiniging,
waarbij tijdens het gebruik water wordt bespaard. De innovatieve Turbo
Flush spoeltechnologie, gecombineerd met de asymmetrische binnen
geometrie van het door Geberit ontwikkelde closet zonder spoelrand,
maakt het mogelijk om het toilet zeer effectief en geruisloos te spoelen.
De luchtzuivering en doorspoelfuncties zijn ook uitzonderlijk stil dankzij de
slim bedachte akoestiek. De ergonomisch gevormde wc-zittingen zijn
gemaakt van hoogwaardig duroplast, gebaseerd op uitgebreide vorm
studies en tests.
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Hoog niveau van drinkwaterveiligheid
Geberit AquaClean douchewc's voldoen aan alle belangrijke Europese richtlijnen, inclusief de
drinkwaternorm EN 1717. Dankzij een geïntegreerde wateraansluiting met beveiliging tegen
terugstroming voldoet Geberit aan deze norm. Geberit garandeert dat douchewc's nooit enige
verontreiniging van het drinkwaternetwerk zullen veroorzaken. Er hoeven geen aanvullende
installatie voorzieningen aangebracht te worden ten aanzien van de terugstroombeveiliging
(vereist bij vloeistofklasse 5).

De perfecte mix van design en technologie
Het toepassen van compacte technologie heeft het mogelijk gemaakt om gestroomlijnde douchewc's te ontwikkelen met een
eenvoudig, maar elegant design. Alle elektriciteits- en wateraansluitingen zijn verwerkt in de toiletbehuizing, waardoor ze uit het
zicht zijn. De makkelijk toegankelijke modulaire technologie zorgt ervoor dat installatie en onderhoud geen problemen opleveren.
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Wat hygiëne en frisheid betreft, sluit Geberit bij de
ontwikkeling van de AquaClean douchewc's geen
compromissen. Dankzij de door Geberit ontwikkelde technologie worden de AquaClean douchewc's
bijna volledig automatisch gereinigd. De douchewc's
worden gekenmerkt door hoogwaardige materialen, vloeiende lijnen en naadloze overgangen.
De enkele hoeken en randen bevinden zich op
plaatsen waar vuilafzetting gewoonweg niet
mogelijk is. Door de toegepaste technologie
worden ontoegangelijke plaatsen sterk gereduceert en wordt de vuilophoping in kieren en spleten
tot een minimum beperkt. Dankzij de speciale
oppervlakte behandeling krijgt vuil en water geen
kans om zich te hechten aan het keramiek.
Hierdoor hebben bacteriën absoluut geen kans om
zich te ontwikkelen. De ergonomisch verbeterde
zitpositie voorkomt ook dat er vuilsporen ophopen
in het wc-keramiek, door deze in de sifon te leiden.
Met dit productconcept wordt gegarandeerd dat er
nooit twijfel hoeft te bestaan over hygiëne en
reinheid, ze horen er gewoon standaard bij.
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Hygiëne, gemakkelijk
gemaakt.
Frisheid zonder
compromissen.
Een krachtige spoelreiniging
De AquaClean douchewc's van Geberit leveren ook onverslaanbare prestaties als het gaat om doorspoelen. De innovatieve
TurboFlush spoeltechnologie, gecombineerd met de asymmetrische binnengeometrie van het door Geberit ontwikkelde
closet zonder spoelrand, maakt het mogelijk om het toilet zeer grondig en geruisloos te spoelen. Hiervoor zijn een
opening aan de zijkant en gerichte geleiding van de spoelwaterstroom nodig. Deze technologie is niet alleen veel
doeltreffender dan traditionele spoelingen, maar ook aanzienlijk stiller en efficiënter. Een ander voordeel van deze
grondige doorspoeling is dat er duidelijk minder gereinigd hoeft te worden. Met de TurboFlush spoeltechnologie is het
niet nodig om agressieve reinigingmiddelen te gebruiken.
Perfecte hygiëne wordt ook gegarandeerd door het spoelrandloze closet. Dankzij de efficiёnte watergeleiding, wordt het
volledige interne oppervlak van het wc-keramiek schoongespoeld. Spoelrandloze wc's zijn derhalve merkbaar makkelijker te onderhouden dan traditionele modellen. Randloos design betekent dat er geen zichtbare delen zijn, waar zich
vuilafzetting kan vormen of ophopen. De fenomenale spoeltechnologie heeft als kenmerk een gepatenteerde spoelstroomgeleiding die een dynamische en krachtige doorspoeling garandeert, zelfs bij een kleine spoeling.
Een speciaal ontwikkeld ontkalkingsprogramma beschermt alle watervoerende componenten. Displays op de afstandsbediening of het bedieningspaneel geven een betrouwbare indicatie wanneer ontkalking nodig is en het bijbehorende
programma geactiveerd moet worden.

Geen oppervlakken waaraan vuil zich kan hechten
De douchearm en douchekoppen op de AquaClean
douchewc's worden automatisch gereinigd.
Ze worden altijd schoon gehouden, omdat ze met
schoon water worden doorgespoeld voor en na ieder
gebruik. Er is in de waskamer van de douchearm een
externe watertoevoer om de douchekop en douche
arm te reinigen, wanneer deze niet in gebruik zijn.
Hierdoor wordt de noodzaak van handmatige
reiniging aanzienlijk verminderd.
De douchekop en douchearm op de AquaClean Mera
kunnen, indien nodig, gemakkelijk verwijderd,
gereinigd en vervangen worden.
De QuickRelease-functie voor de wc-zitting en de
deksel zorgt voor gemakkelijk onderhoud, waardoor
het reinigen praktisch en eenvoudig is.
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Design
en
comfort.
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De Geberit AquaClean Mera brengt het
comfort en gemak van een douchewc
naar een geheel nieuw niveau. Met zijn
combinatie van geraffineerde technologie en stijlvol design wordt de reiniging
met water al snel een gewoonte.
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Geberit AquaClean Mera
Buitengewoon briljant.
De Geberit AquaClean Mera is het toppunt van tijdloze elegantie.
Deze douchewc van Geberit, naar ontwerp van de Londense
ontwerper Christoph Behling, springt in het oog, maar past ook
perfect in elk badkamerontwerp. De Geberit AquaClean Mera
wordt gekenmerkt door hoogwaardige materialen, vloeiende
lijnen en naadloze overgangen.
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De Geberit AquaClean Mera onthult op het eerste gezicht niet veel: alle elektriciteits- en wateraansluitingen zijn verwerkt in de
behuizing, terwijl de stevige bevestiging voor de wandhangende douchewc verborgen is achter de kunststof bekleding,
die beschikbaar is in een verchroomd of wit design.
Het innovatieve hybride warmwatersysteem zorgt voor de ultieme comfort ervaring. Dit systeem bestaat uit een permanente
doorstroomverwarmer en een warmwaterboiler. Dit maakt het mogelijk om snel voldoende water op lichaamstemperatuur te
genereren.

WhirlSpray douchetechnologie
De gepatenteerde WhirlSpray douche-
technologie wordt gekenmerkt door twee
douchekoppen en een uiterst doelgerichte en grondige reiniging. Dit wordt
mogelijk gemaakt door een pulserende
douchestraal die door dynamische luchttoevoer verfijnd wordt. De voordelen zijn
indrukwekkend: een grondigere reiniging
en een aangename douche-ervaring met
een lager water verbruik.

TurboFlush spoeltechnologie
De innovatieve TurboFlush spoeltechnologie, gecombineerd met de asymmetrische binnengeometrie van het door
Geberit ontwikkelde closet zonder
spoelrand, maakt het mogelijk om het
toilet zeer grondig en geruisloos te
spoelen. Hiervoor zijn een opening aan de
zijkant en gerichte geleiding van het
spoelwaterstroom nodig. Het kwalitatief
hoogwaardige keramiek is afgewerkt met
een speciale oppervlaktecoating ter
voorkoming van vuilaanslag. Onbereikbare zones zijn er nauwelijks, omdat randen
en hoeken volledig overbodig zijn
gemaakt.
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Geberit AquaClean Mera
Een meesterwerk van functie
en design.

↑ De Geberit AquaClean Mera is leverbaar in twee verschillende designs. De AquaClean Mera Classic is
uitgerust met kenmerken van topkwaliteit, o.a. met luchtzuivering en een warmeluchtföhn, het Comfort
model biedt zelfs nog meer comfortfuncties.

WhirlSpray douchetechnologie
met vijf instelbare waterstraalsterktes
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Verwarmde wc-zitting
(alleen beschikbaar op de AquaClean Mera Comfort)

Randloos closet met
TurboFlush spoeltechnologie

Warmeluchtföhn

Handige en duidelijk
vormgegeven afstandsbediening

Luchtzuivering

Oriëntatieverlichting in diverse kleuren

Automatische bediening van de wc-deksel

(alleen beschikbaar op de AquaClean Mera Comfort)

(alleen beschikbaar op de AquaClean Mera Comfort)

Individueel instelbare stand
van de douchearm

QuickRelease-functie
voor wc-deksel en zitting

Instelbare watertemperatuur

Gebruikersherkenning

Oscillerende douche

Ontkalkingsfunctie

Zachtreinigende ladydouche

Energiespaarmodus

Ladydouche
De aparte ladydouche zorgt voor een bijzonder zachte douchestraal. De
douchekop is in de douchearm geïntegreerd, waardoor hij hygiënisch schoon
blijft, zelfs als hij niet in gebruik is.

Luchtzuivering
Automatisch geactiveerde, geruisloze luchtzuivering verwijdert onaangename
geurtjes meteen op de plaats waar ze ontstaan: in het closet. De lucht in het
closet wordt gezuiverd door een honingraatfilter met een lange levensduur.

Warmeluchtföhn
De arm van de warmeluchtföhn schuift onafhankelijk van de douchearm uit en
brengt zichzelf automatisch in de juiste positie voor een optimaal droogresultaat. De intelligente droogfunctie houdt tijdens het drogen rekening met de
verandering in de gevoeligheid van de huid ten opzichte van de warmte.

Verwarmde wc-zitting
De ergonomisch verbeterde wc-zitting van hoge kwaliteit duroplast is voorzien
van geïntegreerde verwarming. Dankzij de naderingssensor wordt de wc-zitting pas verwarmd als u dichterbij komt.

Oriëntatieverlichting
Deze discrete verlichting trekt de aandacht, en dient als nachtelijke gids. De
sfeervolle led-verlichting, die geactiveerd wordt door de naderingssensor,
brandt in één van de zelf in te stellen zeven kleuren en vijf helderheidsniveaus.

Afstandsbediening
Naast de afstandsbediening levert Geberit ook een wandbedieningspaneel om
de douchewc te bedienen. Beide producten bieden een duidelijk vormgegeven
display met de beschikbare functies. Gegevens invoeren kan met één hand en
er is slechts één druk op de knop nodig om uw persoonlijke watertemperatuur,
douche-intensiteit en positie van de douchearm in te stellen. De elegante afstandsbediening ligt goed in de hand en kan intuïtief worden gebruikt. Het
wandbedieningspaneel is draadloos en kan daarom overal aan de wand worden
opgehangen.

De nieuwe Geberit app biedt nog een eenvoudige en ongecompliceerde manier om de AquaClean Mera te bedienen.
De app heeft zowel een afstandsbedieningsfunctie als een groot aantal andere instelopties. De app kan gratis worden
gedownload in de iTunes App Store en de Google Play Store.
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Er zijn nagenoeg geen bouwkundige omstandigheden waarbij een
Geberit AquaClean Tuma niet kan worden geïnstalleerd. Het enige
wat nodig is, zijn aansluitingen voor water en elektriciteit.
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Geberit AquaClean Tuma
Verrassend veelzijdig.
De nieuwe AquaClean Tuma van Geberit brengt
frisheid en comfort binnen handbereik. Dankzij zijn
compacte vorm maakt deze door designer
Christoph Behling ontworpen douchewc optimaal
gebruik van de bestaande ruimte. Met zijn fraaie
designafdekplaat, verkrijgbaar in diverse kleuren
en materialen, biedt dit model zelfs kleine badkamers een optimale esthetische uitstraling en tovert
deze in een handomdraai om in oases van pure
wellness. Het is nu mogelijk om zonder omvangrijke
bouwkundige ingrepen te genieten van alle
voordelen van reinigen met water.

↑ AquaClean Tuma wc-zitting met
een standaard wc-keramiek

De AquaClean Tuma is leverbaar als compleet systeem met een
volmaakt bijpassende wc-keramiek en onzichtbaar weggewerkte water- en elektriciteitsaansluitingen. In een alternatieve
uitvoering beschikt de AquaClean Tuma tevens over een
toiletzitting, die dezelfde functionaliteiten biedt als het complete
systeem en geschikt is voor montage op uiteenlopende, reeds
geïnstalleerde wc-keramieken.
De toiletzitting laat zich zonder omvangrijke bouwkundige
ingrepen eenvoudig en ongecompliceerd installeren en is
daardoor echt voor elke woning geschikt, zelfs voor huurwoningen. De toiletzitting is daarmee de perfecte, flexibele optie voor
elke bewoner die van een schoon en fris gevoel willen genieten
en tegelijk hun badkamer willen upgraden.
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Geberit AquaClean Tuma
Zo eenvoudig als het
maar kan.
De Geberit AquaClean Tuma Comfort compleet is uitgerust met dezelfde comfortfuncties als
de AquaClean Mera Comfort.
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Individueel instelbare
stand van de douchearm

QuickRelease-functie
voor wc-deksel

Energiespaarmodus

Oscillerende douche

Ontkalkingsfunctie

Gebruikersherkenning

WhirlSpray douchetechnologie en Rimfree® closet
Met zijn Rimfree® closet voldoet de AquaClean Tuma aan de
nieuwste standaard ten aanzien van hygiëne en onderhoudsgemak. De spoeltechnologie met spoelwaterverdeler zorgt ervoor
dat de wc volledig en dynamisch wordt doorgespoeld, zelfs bij
een kleine spoeling.

Net als de AquaClean Mera beschikt de AquaClean Tuma over de
gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie, die een uitzonderlijk comfortabele reiniging garandeert, waarbij ook nog eens
water wordt bespaard. Een grondige reiniging en een aangename douche-ervaring bij een lager waterverbruik, dat zijn de
overtuigende voordelen van de Geberit AquaClean Tuma.

Het Rimfree® closet is ook heel gemakkelijk schoon te houden,
dankzij de naadloze overgangen en de goed bereikbare oppervlakken. De Geberit AquaClean Tuma douchewc voldoet daarom
aan moderne hygiënevereisten.
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Geberit AquaClean Sela
Intelligente elegantie.

Met het model AquaClean Sela, biedt
Geberit een douchewc met basisfuncties die eenvoudig bediend kunnen
worden, gecombineerd met het design
van een een tradioneel wc.
De gepatenteerde WhirlSpray douche
technologie wordt gekenmerkt door
een douchekop die zorgt voor
een uiterst doelgerichte, grondige
en weldadige reiniging. De douche
straalsterkte kan op een van vijf
niveaus worden afgesteld. De intelligente technologie voor de douchefunctie en de water- en elektriciteits
aansluitingen zijn geïntegreerd in
de wc-keramiek, waardoor ze onzichtbaar zijn.
De Geberit AquaClean Sela is beschikbaar
als wandhangende of vloerstaande oplossing
waardoor hij in elk badkamerontwerp
past. Beide versies zijn uitgerust met een
afstandsbediening en een indrukwekkend
ergonomische en uitzonderlijk comfortabele
wc-zitting.
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↑ wandhangend

↑ vloerstaand

WhirlSpray douchetechnologie
Vijf instelbare waterstraalsterktes
Handige en duidelijk vormgegeven
afstandsbediening
Individueel instelbare
stand van de douchearm
Oscillerende douche
SoftClosing- en
SoftOpening-functie
QuickRelease-functie voor
wc-deksel en zitting
Gebruikersherkenning
Energiespaarmodus
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Altijd een perfecte match.
Oplossingen voor elke
bouwsituatie.
Er zijn nagenoeg geen bouwkundige omstandigheden waarbij een Geberit AquaClean douchewc niet kan
worden geïnstalleerd. Het enige wat nodig is, zijn aansluitingen voor water en elektriciteit.

Geberit installatie-element
Of het nu gaat om een nieuwbouwproject of
een volledige renovatie, de installatie-
elementen van Geberit met inbouwreservoir
bieden een betrouwbare oplossing. Omdat
alle noodzakelijke aansluitingen van tevoren
zijn voorbereid, laten alle AquaClean
modellen zich probleemloos installeren en
aansluiten op het water en elektriciteit.

← Eenvoudige installatie
met een installatie-element.

Geberit AquaClean
wateraansluiting

←19,5 cm→

Elektrische
aansluiting verborgen
achter het closet voor
Geberit AquaClean
Mera en Sela

Wateraansluiting
verborgen achter het
closet voor Geberit
AquaClean Mera
en Sela

↓0
←→←→
5 cm 5 cm

De Geberit Monolith sanitairmodule
Als er reeds een opbouwreservoir is aangebracht, of als er geen mogelijkheid bestaat
om het reservoir in de wand weg te werken vanwege gebrek aan tijd, budget of de
bouwwijze van de woning, dan biedt de Geberit Monolith sainitairmodule nog een
alternatief. Achter een elegant glasoppervlak verbergt zich een ultraplat reservoir
met alle benodigde sanitairtechniek. De sanitair module is verkrijgbaar in de glaskleuren wit, zwart, umbra en zand. De sanitair module is ontworpen om snel en ongecompliceerd te worden geplaatst en kan op bestaande water aan- en afvoerleidingen worden
aangesloten. Idealiter heeft de installateur de contactdoos reeds naast de wc aangebracht, zodat de benodigde elektra meteen kan worden aangesloten. Uw badkamer laat
zich in een oogwenk omtoveren in een pure wellness oase.
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Geberit AquaClean designplaat
Als alternatief kan ook een Geberit
AquaClean designplaat worden geïnstalleerd. Deze biedt de mogelijkheid om de
watertoevoer aan het oog te onttrekken
zonder in bestaande tegels te moeten
boren. Het dunne paneel wordt op het
betegelde oppervlak aangebracht en kan
te allen tijde worden verwijderd zonder
sporen na te laten. De designplaat is
verkrijgbaar in de kleuren wit, glas wit en
glas zwart. Dit is daarom een excellente
oplossing om douchewc’s op stijlvolle
wijze aan te sluiten, ook in huurwoningen.

De Geberit Monolith Plus biedt extra
comfortmogelijkheden, waaronder een
doeltreffende luchtzuivering met
keramische honingraatfilter met een
lange levensduur, apart te programmeren
led-oriëntatieverlichting en soft-touch
bedieningstoetsen. Dit model is bijzonder
geschikt als opwaardering voor een
vloerstaande Geberit AquaClean Sela
douchewc. Met bijbehorende Geberit
Monolith sanitairmodules voor wastafels,
kunnen badkamers volledig en harmonieus
worden ingericht in moderne stijl.
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Duurzame innovaties.
Nog meer goede redenen
om voor Geberit AquaClean
te kiezen.
Geberit heeft geregeld zeer goede beoordelingen gekregen voor duurzaamheid, waarme aangetoond
wordt dat er bijzonder veel waarde wordt gehecht aan milieuvriendelijke productie en producten. Alle
producten worden tijdens de ontwikkelingsfase voortdurend verbeterd wat betreft milieuvriendelijkheid,
zuinig gebruik van hulpbronnen en duurzaamheid. En dat geldt voor hun hele levensduur.

De kwaliteit en veiligheid van de AquaClean modellen heeft de
hoogste prioriteit bij Geberit, vandaar dat de douchewc’s
voldoen aan alle relevante Europese eisen, waaronder de
drinkwaternormen EN 1717 en EN 13077. Er hoeft geen extra
apparatuur geplaatst te worden. Geberit maakt alleen gebruik
van materiaal van hoge kwaliteit, zoals duroplast voor de
wc-zitting en ASA voor krasbestendige, niet-verkleurende
zichtbare onderdelen.
Geberit biedt zijn eindgebruikers standaard twee jaar garantie,
die begint op het moment van installatie van het product.
Gedurende deze periode worden defecte onderdelen kosteloos
vervangen. Als het product werd geïnstalleerd en geregistreerd
door een professioneel installatiebedrijf, verlengt Geberit de
garantie met een extra jaar en worden defecte onderdelen
vervangen indien deze het gevolg zijn van materiaal- en/of
fabrieksfouten. Belangrijke informatie omtrent de garantie
registratie vindt u op www.geberit-aquaclean.nl
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Geberit garandeert tevens de beschikbaarheid van onderdelen
voor alle componenten gedurende een minimale termijn van
tien jaar.

Europees marktleider
Geberit is momenteel Europees marktleider van douchewc’s en
beschikt over 40 jaar ervaring in het ontwerpen en fabriceren
van deze sanitaire oplossingen.
Geberit beschikt over eigen onderzoeks- en ontwikkelings
faciliteiten in Zwitserland. De Geberit AquaClean producten
worden momenteel verkocht in 13 Europese landen.

Duurzame producten. Voor duurzame opbouw.
Ook wat betreft de milieuvoetafdruk leveren de
complete douchewc systemen van Geberit bijzonder
goede resultaten en zijn ze vergelijkbaar met
traditionele toiletten en het gebruik van toiletpapier.
Vergeleken met het gebruik van papier is het extra
gebruik van water door een douchewc slechts van
ondergeschikt belang, terwijl de productie van
toiletpapier en het energieverbruik, nodig voor het
verwarmen van het water, een belangrijkere rol
spelen. Geberit AquaClean producten bieden
gebruikers de mogelijkheid om meer energie te
besparen door de productinstellingen zelf aan te
passen, zodat ze de invloed op het milieu nog meer
kunnen beperken.
In de stand-by-modus (energiespaarmodus)
gebruiken alle Geberit AquaClean modellen niet meer
dan 1 watt energie, of zelfs 0,5 watt in het geval van
de Geberit AquaClean Mera. Alle Geberit AquaClean
modellen zijn voorzien van een energiespaarmodus
en voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn.

Geberit AquaClean douchewc's in
vergelijking tot traditionele wc’s met
toiletpapier en bidets
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↑ De Zwitserse bronrivier Mera staat voor frisheid en reinigende
kracht van water en is een perfecte benaming voor de Geberit
AquaClean Mera douchewc.
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AquaClean Mera
AquaClean Tuma
AquaClean Sela
WC en bidet
WC met papier
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Toiletpapier
Water
Elektriciteit
WC-unit

De grafiek toont de geschatte invloed op het milieu,
gebruikmakend van de IMPACT World+ methode.
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Wij maken u gelukkig.
Hoge klanttevredenheid.
Met onze douchewc’s hebben wij een glimlach getoverd op de gezichten van meer dan een miljoen
klanten en wij zijn van plan om daarmee door te gaan. Elke dag zijn wij bezig met onderzoek en het
ontwikkelen van producten en hebben daarbij uw gemak in gedachten, en dat werkt: meer dan 80%
van onze klanten zou Geberit AquaClean aanbevelen.
Wilt u een afspraak maken voor een informatief gesprek of gewoon één van onze producten uitproberen
om te ervaren hoe comfortabel ze zitten?
Ga naar onze website www.geberit-aquaclean.nl en vind de dichtstbijzijnde partner voor advies.

Ger Loer

Annick Heijens

“Pure luxe, hygiëne,
gemak en genot!”

“Ik noem het een
wellness toilet”

Sybe Waarts & Carien van Dongen

Marie-Cécile Moerdijk

“Buiten hygiëne is
het vooral een gevoel
van luxe”

“Ik was de eerste en
meest enthousiaste
klant”
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Overzicht modellen

Alpien-wit
Glansverchroomd

Geberit AquaClean Mera
Comfort

Classic

4 profielen

4 profielen

5 instellingen

5 instellingen

Glansverchroomd: 146.210.21.1
Alpien-wit: 146.210.11.1

Glansverchroomd: 146.200.21.1
Alpien-wit: 146.200.11.1

39,5 x 35,0 x 59,0

39,5 x 35,0 x 59,0

WhirlSpray douchetechnologie
Randloze wc-keramiek met TurboFlush spoeltechnologie
Randloze Rimfree® wc-keramiek
Afstandsbediening
Afstandsbediening app
Programmeerbare gebruikersprofielen
Oriëntatieverlichting
Aantal instelbare waterstraalsterktes
Individueel instelbare stand van de douchearm
Instelbare watertemperatuur
Oscillerende douche
(douchearm beweegt naar voren en naar achteren)
Ladydouche
Verwarmde wc-zitting
Warmeluchtföhn
Luchtzuivering
Automatische bediening van de wc-deksel
SoftClosing
QuickRelease-functie
Gebruikersherkenning
Ontkalkingsfunctie
Energiespaarmodus
Artikelnummer

Breedte x hoogte x diepte (in cm)

Kan worden gecombineerd met designplaat

Kan worden gecombineerd met Geberit Monolith

Alle AquaClean-modellen:
Nominale spanning/frequentie: 230 V / 50-60 Hz, standaard watertemperatuur: 37°C, energiespaarmodus: < 0,5 W
Een volledige, gedetailleerde lijst van alle functies vindt u online op → www.geberit-aquaclean.nl
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Wandhangend
Toiletzitting
Compleet systeem

Geberit AquaClean Tuma

Toiletzitting
Set

Vloerstaand

Geberit AquaClean Sela

Geberit AquaClean
4000/4000 Set

5 instellingen

5 instellingen

5 instellingen

ON - OFF

ON - OFF

ON - OFF

Toiletzitting: 146.270.xx.1
Compleet systeem: 146.290.xx.1

Vloerstaand: 146.170.11.1
Wandhangend: 146.140.11.1

Toiletzitting wit: 146.130.11.1
Toiletzitting en wc-keramiek: 146.135.11.1

Toiletzitting: 36,0 x 10,6 x 52,3
Compleet systeem: 36,0 x 39,0 x 55,3

Vloerstaand: 38,5 x 51,0 x 58,5
Wandhangend: 38,5 x 38,0 x 57,8

Toiletzitting: 40,0 x 43,5 x 52,0
Toiletzitting en wc-keramiek: 40,0 x 43,5 x 52,0

4 profielen

(alleen wc-deksel)

(alleen compleet systeem)

Modelkleuren:

Geberit AquaClean Mera

Geberit AquaClean Tuma

Alpien-wit

Alpien-wit

Glansverchroomd

Glas, wit
Glas, zwart
Geborsteld roestvast staal
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Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein
T 030 - 605 77 70
F 030 – 605 33 92
info.nl@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.nl
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Contactgegevens:

